
Minnesanteckningar Infokommittén måndag den 12 mars 2018 kl. 13.00  
 
Plats: SPF Seniorerna Falun, Trotzgatan 35 
 
Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Karin Bökman, Per Börjesson, Barbro Carnehag, 
Kersti Jungsbo, Gustaf Lagerby, Margreth Lindgren, Mats-Gunnar Lönn, Margareta Nissby  
 
 

1. Utvärdering av MedlemsNytt 2018-1, ”Inför våren” 
Inga synbara fel eller misstag. Härligt färgglad och vårlig bild på framsidan. Trevliga, snygga och 
lagom många annonser som är väl samlade. Vi uppskattar layouten på helsidorna om Seniorernas 
Hus i Falun respektive Trygghetsboendegruppen informerar. 
Till nästa nummer behöver Omslag III ändras (s. 43, översta rutan) så att texten överensstämmer 
med den verksamhetsplan som antogs på årsmötet och som finns webben. Även rutan om 
förbundets bankgiro kan behöva ses över så att färre medlemmar använder fel bankgironummer för 
att betala medlemsavgiften. Hörselombud och Synombud: ska troligtvis inte finnas eftersom 
funktionerna riskerar att missuppfattas. Margareta räknar med att Gun Eriksson hör av sig med en 
kort text som kan tas in i nästa nummer. 
 
 

2. Grovplanering av Medlemsnytt 2018-2, ”Inför sommaren”, reporteruppdrag 
(Annonsstopp: 26 april; Manusstopp: 3 maj; hos läsarna: vecka 21, 22/5-27/5) 
 
Medlemsmöten och andra arrangemang av programkommittén: 

Årsmöte 14/2 (Gustaf, finns på webben);  
Athena Nordic 28/2 (Karin Malmgren, finns på webben) 
Medlemsmöte 14/3: Kontanthantering i glesbygd: Bosse  
Medlemsmöte 11/4 ”Rut och Knut”: Per (i första hand foton) 
Medlemsmöte 9/5 I huvudet på Christer Gruhs: Karin (Maria reserv) 
Falu Gruva 28/3: Maria mejlar Hanne Hedin och ber henne om reportage och foton  
Ambulanssjukvård 18/4: Gustaf  

 
Kafé Björken och andra väntjänstarrangemang:  
 

Kafé Björken 17/2 (Maria, finns på webben) 
Kafé Björken, Apoteket om egenvård 24/3: Margareta 
Kafé Björken, Dalatrafik informerar 7/4: Maria ber någon i trafikkommittén (Sven-Christer 
Kihlén eller Gunnar Tunkrans) att delta och skriva om informationen. 

 
Resor:  
 

Glada Änkan 10/2 (Karin, finns på webben) 
My Fair Lady 13/3 Karin (Maria reserv) 
Caprice med Manskören Harmoni 7/4: Margareta 

 
Kursverksamhet att uppmärksamma:  
 

Bio tillsammans – sommaren? Uppdras åt Karin att ta reda på när eftermiddagsbion gör 
uppehåll och när den startar igen efter sommaren.  
Boktipsträffar – sommaren? Uppdras åt Maria att kontakta Ulla Moberg om boktipsträffar 
under sommaren. 
 



Det är lämpligast att uppmärksamma kurser i nr 3, förutsatt att kurserna/studiecirklarna 
kommer tillbaka under hösten. Maria: ”Guldkant på tillvaron” och ”Vi sjunger tillsammans”; 
Karin: ”Alla kan surfa” och ”Mobiltelefon”. 

 
Friskvård:  
 

Bowling: Hans Engström ska skicka text och foton (Karin) 
Golf: Sven Olsson rapporterar 
Stavgång: vänta till nr 3. 
Falu nya simhall: Informationsträff den 9 april med fokusgrupp från SPF. Det vore bra med 
en påminnelse genom gruppmejl nära sista dag för anmälan, som är den 3 april. 

 
Annan verksamhet att följa upp: 

Rekrytering och medlemsvård (Birgitta Wallman): Det kommer preliminärt en text som 
sammanfattar resultaten av enkäten till funktionärer m.m. till nr 2.  
Intervju med Margreth som ny gruppmejlansvarig: Karin  
Presentation av Hans Thors och friskvårdskommitténs arbete: Karin  
Studiekommittén: ny ansvarig och beskrivning av arbetet i kommittén till nr 3.  
Intervjuer med nya styrelseledamöter och/eller nya verksamhetsansvariga: korta 
presentationer samt foton finns redan på webben. Vi avvaktar så de får möjlighet att sätta sig 
in i vad uppgifterna innebär. 

 
Andra idéer och förslag? 
Uppmärksamma intressanta medlemmar! 
 
 

3. Aktuella frågor som rör kommitténs arbete 
 

– Webben (Bosse och Per): Diskussion om digitala kalendern. Flera av oss vill gärna ha den kvar. 
Vi har uppmärksammat trevliga och roliga bilder bl.a. för lästipsträffar och gemensam lunch. 
 

– Gruppmejl (Margreth): Ganska många av de 1731 medlemmar som har anmält mejladress får inte 
gruppmejlen. De hamnar i skräpposten eller stoppas helt och fastnar hos webbhotellet. ”Många 
spampoäng” säger Per: Det saknas möjlighet att avregistrera gruppmejl; det saknas möjlighet att 
öppna mejlet i webbläsare. Bosse föreslår att vi slår ett slag för facebook.  
 

– Annonser (Barbro): Inget särskilt att rapportera. Behöver göra klart annonser till nr 3 innan 
sommaren med tanke på att annonsstopp är redan den 2 augusti.  
 

– Medlemsregistret (Kersti): Vi har 2358 medlemmar just nu. Texten om medlemskap under årets 
fjärde kvartal behöver förtydligas (Omslag III). Kersti skickar text till Margareta. 
 

– Distributionsansvar: Mats-Gunnar har formulerat efterlysning av brevduvor via gruppmejl. Maria 
ser över texten och efterlysningen går sedan ut i ett särskilt gruppmejl. 
 

– ”Lathund”/Manual (Maria): Barbro har börjat sammanfatta olika exempel och skickar underlag 
till Maria om hur vi resonerar om gränsdragning mellan gruppmejl, annonser och redaktionell text. 
 

4. Övriga frågor 
Margareta har sammanställt ”Lathund” för redaktören och två andra dokument som skickats till 
informationskommitténs medlemmar. 
 
Vid tangentbordet 
Maria Bjerneby Häll  
Informationskommitténs nästa möte: fredag 4 maj, kl. 10-12, Slutplanering sommarnumret 


