
Minnesanteckningar från trafikkommitténs möte den 3 mars 2015 

 

Närvarande: Bo Ottosson, Lennart Kjellin, Chester Bernsten 

 

1. Genomgång av föregående mötesanteckningar 

Anteckningarna från kommitténs möte den 19 januari gicks igenom.  

2. Ny medlem i kommittén 

Chester Bernsten har anmält intresse att ingå i trafikkommittén. Han har en gedigen 

kompetens inom trafikområdet och vi är glada att få med honom. Bo meddelar styrelsen att 

Chester ingår i trafikkommittén. 

3. Inbjudan till trafikkonferens i Rättvik 

Vi har fått en inbjudan från SPF Dalarna att deltaga vid en konferens om trafikfrågor den 9 

mars. Vi beslutar att anmäla Bo Ottosson, Lennart Kjellin och Chester Bernsten till 

konferensen. Samåkning ska ske. 

4. Kallelse till möte med styrelsen och möte med nya medlemmar 

Styrelsen har kallat till möte med verksamhetsansvariga måndagen den 16 mars kl 13.00 och 

till informationsträff med nya medlemmar onsdagen den 1 april kl 18.00. 

Vid träffen den 16 mars deltar från oss Bo eller Lennart och vid medlemsmötet den 1 april 

deltar Bo. 

5. Program och förberedelser inför trafikdagen den 26 mars 

Lennart beställer kaffe med bröd för prel 65 pers. Bo kollar med expeditionen om exakt 

deltagarantal efter anmälningstidens utgång den 20 mars. 

Bo upprättar ett förslag till program (körschema) och mailar ut för granskning. Utöver i 

inbjudan angivna programpunkter bör vi ta upp våra medlemmars erfarenheter från vinterns 

snöröjning och halkbekämpning 

Vi träffas kl 12.00 den 26 mars i möteslokalen för att förbereda träffen. 

(Bo påminner kommunfolket och skickar dem ett program när det är färdigt) 

 

 



 

6. Sittplatser i centrum 

Vi hade upp frågan vid mötet med Johnny Gahnshag i januari. Vi tar upp en punkt om detta 

den 26 mars för att få in idéer. 

 

7. Kollektivtrafiktaxor 

Bo påminner Lars om att det vore fint om vi fick in uppgifter från Kommunförbundet om hur 

det ser ut med pensionärstaxor runt om i landet. Bra om uppgifterna finns i god tid före 

mötet den 26 mars. 

 

8. Erfarenheter av trafiksituationen under Skid-VM 

Vi upplevde inga större problem men i mån av tid lyfter vi frågan den 26 mars. 

 

9. Aktiviteter under våren 

Vi har funderingar på att arrangera en bilrebus under våren men behöver då ha samarbete 

med andra då det krävs en hel del funktionärer. Vi undersöker var och en hur detta skulle 

kunna göras och bordlägger punkten. 

 

10. Sammanträdesdagar 2015 

Tidigare beslutat att vi träffas i kommittén onsdagen den 6 maj kl 10.00. Fler mötesdagar 

under 2015 blir måndagen den 14 september kl 10.00 och torsdagen den 12 november kl 

10.00. 

 

Vid anteckningarna 

Bo Ottosson 

 

 


