
Minnesanteckningar från Expeditionsgruppens möte 2019-08-05

Närvarande:

Eva Wind, ordförande
Torsten Gudmunds
Kersti Jungsbo
Lisbeth Lundin
Karin Malmgren
Liselotte Sandberg
Lisbeth Thunström
Birgitta Wallman, styrelserepresentant

Lisbeth Thunström avtackades med blommor, kaffe och tårta för sitt mångåriga och goda arbete 
inom Expeditionskommittén.

Öppnande

Ewa Wind hälsade välkommen och öppnade mötet.

Öppettider på expeditionen

Expeditionsgruppen föreslår styrelsen besluta att expeditionen har öppet tisdagar och torsdagar 
fr o m 1 oktober 2019. 

Expeditionsgruppen föreslår också styrelsen att besluta att expeditionen är stängd en vecka efter 
flytten till nya lokaler och ev också veckan före flytten.

Kersti Jungsbo informerar Informationsgruppen om våra förslag.

Flytten

Birgitta Wallman informerade om vad som hänt hittills gällande flytt till nya lokaler och 
Seniorernas Hus. Två grupper finns: en för SPF-frågor och en för Falu kommun.
Styrelsens nästa möte sker 2019-09-12. 

Städning på expeditionen innan flytt

Expeditionsgruppen träffas på expeditionen 15 augusti 2019 kl 12.00 för att städa och slänga 
gammalt material. Kassaskåpet tas inte med till nya lokalerna.

Kersti Jungsbo frågar Informationskommittén om vi får slänga MedlemsNytt från 2018. 5 ex av 
varje MedlemsNytt sparas alltid på expeditionen.



Vem fixar: 

Internetkoppling på nya adressen, inkoppling av datorer och telefon, klisteretiketter med ny adress, 
flytt av kopiator och inkoppling? Nya möbler till expeditionen? 

Expeditionsgruppen vill gärna se de nya lokalerna före flytten.

Fotografering

Bo Bävertoft vill att nytt foto på Expeditionsgruppen tas för publicering på webben och 
MedlemsNytt. Eva Wind och Karin Malmgren föreslår fotografering utanför de nya lokalerna.. Eva 
Wind har kontakt med Bo Bävertoft om detta.

Schema augusti- oktober 2019

Det schemat som finns följs och så länge vi har öppet 3 dagar per vecka har gruppen antecknat sig 
för tjänstgöring även för de dagar som Lisbeth Thunström hade tidigare.

Datum för nästa möte 

14 oktober 2019 kl 10-12 med efterföljande lunch.

Avslutning

Eva Wind tackade de närvarande och avslutade mötet.

 
Vid anteckningarna

Kersti Jungsbo Eva Wind
Mötessekreterare Mötesordförande
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