
Minnesanteckningar Informationskommittén 2018-02-09, kl. 10.00  
 
Plats: SPF Seniorerna Falun, Trotzgatan 35 
 
Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Karin Bökman, Per Börjesson, Barbro Carnehag, 
Kersti Jungsbo, Gustaf Lagerby, Margreth Lindgren, Margareta Nissby. 
 
 
1. MedlemsNytt 2018-1, slutplanering  
(manusstopp 8 februari; hos läsarna vecka 09, 27/2-4/3) 
Färdiga sidor: det mesta underlaget har kommit, något enstaka saknas. Återstår arbete med att 
redigera materialet med avseende på layout och antalet möjliga sidor. 
Bild på framsidan: vi får rösta om de två förslagen, snödroppe och krokus.  
Annonser (den 1 februari var annonsstopp): 4 och ¼-dels sidor, dvs. närapå perfekt, 10 % av totala 
sidantalet. 
Planerat antal sidor: 44, samt 4-sidig bilaga med motionskort till ”Motionera Mera-lotteriet”. 
Storlek på upplaga: 2 300 ex. 
 
2. Uppdrag innan (eller nära) nästa redaktionsmöte den 12 mars 
 

Resor:  
Glada Änkan den 10/2: Karin 
My Fair Lady den 13/3: ev. Maria  
   

Friskvård: 
Margareta gör sammandrag av reportage om skidåkning och vandringar. 
Medlemsmöten och andra arrangemang: 
• Årsmötet den 14/2: Gustaf skriver reportage till webben och FK; Maria tar foton från 

årsmötet, och foto på nya styrelsen till detta nummer av MedlemsNytt. 
• Studiebesök hos Athena Nordic den 28/2: Maria skickar mejl till Karin Malmgren angående 

önskemål om reportage. 
• Medlemsmöte ”Kontanthantering i glesbygd” den 14/3: ta upp igen på vårt möte den 12/3. 

Väntjänsten: Vi väntar till Kafé Björken den 24/3, ”Apoteket om egenvård”. 
Något annat?  

Kursverksamhet: Guldkant på tillvaron m.fl. kurser kan passa i nr. 3, inför hösten. En kort 
blänkare om ”Cineast – filmklubb” efterlyses. Karin skriver något omedelbart.  
Trygghetsboende: rapport om läget i detta nummer; Medlemsvård: senare nummer. 

 
Diskuteras att bilagan motionskort till ”Motionera Mera-lotteriet” är aktuell både inför 
våren/sommaren (Nr 1) och inför hösten/vintern (Nr 3).  
Beslutar att bilagan ska ingå i MedlemsNytt nr 1, därefter, inför hösten/vintern, finnas tillgänglig att 
ladda ned på webben samt på expeditionen. 
 
3. Rapporter och diskussion om gränsdragning 
 

Gruppmejl (Margreth): Problem med länkar just nu och svårigheter med formatering av texter. Flera 
exempel där det inte varit givet om det skulle vara gruppmejl eller annons har diskuterats internt 
inom kommittén de senaste veckorna.  
 



– Annonser (Barbro): Det är roligt men frustrerande. Svårt ibland att få besked från annonsörer. 
Motsvarande gränsdragningsproblematik som för gruppmejl. Vad är reklam, som ska vara betald 
annons, och vad är texter som ingår i de olika kommittéernas uppdrag. Flera exempel har varit 
aktuella och diskuterats inför MedlemsNytt 2018-1. 
 

– Webben (Bosse och Per): vill vi få fler medlemmar att upptäcka och ta del av all den information 
som finns på webben så behöver vi skicka gruppmejl, helst med länkar till nya reportage m.m. på 
webben. 
 

Beslutar att under våren bjuda in oss till de kommittéer som efter årsmötet har nya verksamhets-
ansvariga, för att presentera Margreth, gruppmejlfunktionen, och diskutera policy för annonser och 
gruppmejl, samt olika kanaler för information.  
 
	  
4. Övriga frågor 
SPF Seniorerna Faluns historik: det är dags att uppdatera historiken. Margareta åtar sig att göra det.  
 
 
Nästa möte: måndag den 12 mars kl. 13 
 
 
Vid tangentbordet 
Maria Bjerneby Häll  


