
Minnesanteckningar från Expeditionsgruppens möte 2019-10-14

Närvarande:

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

Fotografering

Inger Söderlund fotograferade Expeditionsgruppen på nya expeditionen på Åsgatan 37.

Öppnande

Ewa Wind hälsade välkommen och öppnade mötet.

Julstängt

Expeditionen är julstängd  fr o m 20 december 2019 t o m 6 januari 2020.

Schemat

Expeditionens bemanning fr o m 15 oktober t o m 19 december 2019 fastställdes.

Hushållssopor – vem slänger och var?

Karin Malmgren tar upp frågan med styrelsen.

Nycklar till lokalerna

Eva Wind, Karin Malmgren och Kersti Jungsbo fick nycklar (taggar) först.
Karin hade fått ytterligare 10 nycklar (taggar) att dela ut.  

Lisbeth Lundin, Liselotte Sandberg, Anders Sätterberg, Holger Freij, Lennart Nilsson, distriktet,
Marianne Häggblom, distriktet har fått nycklar (taggar).

Fler nycklar (taggar) ska beställas och delas ut till kommittéansvariga som behöver ha tillgång till
lokalerna.
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Fler nycklar (taggar) ska beställas och delas ut till kommittéansvariga som behöver ha tillgång till
lokalerna.

Tisdagar och torsdagar, när expeditionen är bemannad, är både ytterdörren och dörren till
expeditionen öppen mellan kl 09.30-12.00. Andra dagar och tider ska nyckel (tagg) användas. Om
det lyser rött på dosan vid ytterdörren ska en kod angivas både för öppning av ytterdörren och för
 dörren till expeditionen. Kod fås i samband med utdelning av nycklar (taggar).

Möblerna i lilla konferensrummet på Trotzgatan

När SPF Seniorerna Falun flyttade till lokalerna på Trotzgatan fanns det redan möbler i lilla
konferensrummet som tillhörde någon tidigare hyresgäst.

Övriga frågor

Birgitta Wallman informerade om projektet ”Aldrig ensam”. I projektet ingår anställda i
kommunen och representanter för SPF Seniorerna Falun samt PRO och SKPF.

Eva Wind meddelade att hon kan inte delta i mötet för verksamhetsansvariga 28 oktober. Hon
kommer att anmäla detta till ordföranden och meddela att Kersti Jungsbo deltar för
Expeditionskommittén.

Avslutning

Eva Wind tackade de närvarande och mötet avslutades med gemensam lunch. 

 
Vid anteckningarna

Kersti Jungsbo                                Eva Wind
Mötessekreterare                        Mötesordförande
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