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Beslut Bilaga
Närvarande Elsie Karlsson, verksamhetsansvarig

Ingalill Bergvall
Stig Olsson
Anders Paperin
Holger Freij, styrelsens representant

Frånvarande Gunnar Helgesson
Ulla Immler

1 Presentation nya ledamoten Anders Paperin presenterade sig själv och berättade om sin bakgrund.

2 Möte med styrelsen och nya medlemmar Elsie informerade om vad som sagts på mötet med styrelsen; klart med nya 
lokaler, inflyttning den 1 oktober; styrelsen vill att vi försöker samarbeta med 
andra SPF föreningar och andra kommittéer för att undvika inställning av resor 
på grund av för få anmälda  och att resorna är likartade. 
Elsie informerade om informationsmötet med nya medlemmar; cirka 40 
deltog.
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3 Uppföljning beslut föregående möte 1) Back-up; uppföljning nya ledamoten. Elsie informerade Anders om att Stig 
och han är back-up för varandra.2) Processen 
MedlemsNytt/Gruppmail/information resor och marknadsföring. Elsie 
redogjorde för sitt möte med information, gruppmail med utförligare 
presentation av en resa helt ok, vi bör ha samma mall för presentation av 
våra resor, så läsaren lätt kan hitta information om pris etc. En Mall för 
presentation resor MedlemsNytt överlämnades, se bilaga.
3) Checklista vad göra vid akut sjukdom under resa. Beslut: Ingalill kontaktar 
Tobbes resor och återkommer.
4) Allmänt kommande resor; beslut vid föregående möte. Beslöts, att ta fram 
en uppföljning/enkät att delas ut vid resor för utvärdering och önskemål om 
kommande resor (se bilaga), att be om medlemmarnas synpunkter i nästa 
MedlemsNytt samt att genomföra en informationsdag till hösten (november) 
om kommande resor 2020. 

Bilaga: Mall 
presentation 
resor 
MedlemsNytt 
Bilaga: 
Uppföljning/
enkät

4 Avanmälning, villkor och rutin Vilka regler och villkor ska SPF tillämpa vid avanmälan. Beslöts, att Elsie 
undersöker hur andra SPF föreningar gör.

5 Utförda resor
-Allmänt Konstaterades, att vissa resor ger ett ganska bra överskott som kan 

kompensera andra resors underskott så att de inte behöver ställas in.

-Vinterresa i Ekomuseum Borlänge Gunnar En uppskattad resa som gav ett litet överskott
-Oppigård/Mentalvårdsmuséet Stig En uppskattad resa som gav ett ganska stort överskott; ingen avgift för 

guidningen på Mentalvårdsmuséet då de missförstått och höll på med 
renoveringar. Guidningen genomfördes ändå men gratis.

-Svansjön med den ryska Nationalbaletten 
från Moskva

Ingalill En uppskattad föreställning som gav ett stort överskott.

-Ane Brun möter Radiokören i 
Berwaldhallen

Ingalill En uppskattad föreställning med stående ovationer; gav ett mindre överskott.

6 Kommande/planerade/förslag resor 2019 Bilaga: 
Reseplanering 
2019
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-Solgårdskrogen 27/4 Elsie 2019:1 20 anmälda av max 25. Resan genomförs.
-Härliga Polen 12-17/5 Stig 2018:4 Resan har ställts in på grund av för få anmälda.
-Vin- och sparrisresan till Moseldalen 12-20/5 Irene 2018:4 Fullbokad.
-Glasriket, hyttsill och polkagrisar 10-13/6 Stig 2019:1 Beslöts, att ställa in resan på grund av för få anmälda; endast 2 förutom Stig 

och hans sambo.
-Västanå teater, Rottneros, Sunne 3-4/7 Ulla 2019:1 Endast 10 anmälda. Beslöts, att genom gruppmail "puffa" för resan. Elsie 

ansvarig.
- En dag i Stockholms skärgård 23/7 Stig 2019:1 I dagsläget 20 anmälda. Beslöts, att resan genomförs även om antalet inte 

uppgår till minst 30 personer.
-Uppsala nästa 22/8 Gunnar 2019:2 Manus senast 29/4.
-Lofoten 7-14/8 Ingalill 2019:1 I dagsläget 39 anmälda av max 45. Resan genomförs.
-Hemlig resa 12/9 Ulla 2019:2 Manus klart
-Såsom i himmelen Oscarsteatern inkl 
middag

28/9 Elsie 2019:2 Manus senast 29/4.

-En 1-2dagarsresa ?/10 Anders 2019:3 Anders tittar och återkommer med förslag på nästa möte.
-Toscana 8-15/10 Gunnar 2019:1 I dagsläget 20 anmälda. Enligt ReseSkaparna kommer resan att genomföras.
-London, julshopping och teater ?/11 Elsie 2019:3 Elsie tar fram underlag till resan att presenteras i sommarnumret.
-Julbordsresa ?/12 Anders 2019:3 Anders tittar och återkommer med förslag på nästa möte.

7 Övriga frågor
-Nästa möte Beslöts, att nästa möte blir måndagen den 29 juli kl 10.00. Alla ombads 

förbereda förslag på resor att genomföras 2020.
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