
Minnesanteckningar från Informationskommittén 2018-05-04  
 
Plats: SPF Seniorerna Falun, Trotzgatan 35 
 
Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Per Börjesson, Barbro Carnehag, Torsten 
Gudmunds (del av mötet), Kersti Jungsbo, Gustaf Lagerby, Margareta Nissby, Anders Sätterberg. 
 
 
1. MedlemsNytt 2018-2, slutplanering  
(manusstopp 3 maj; hos läsarna vecka 21, 22/5-27/5) 
– Färdiga sidor: genomgång sida för sida; Anders berättar att det finns ett förslag om att personal 
från Vuxenskolan ska ha kontor i Seniorernas hus. Vi diskuterar också samarbete om resor med 
andra SPF-föreningar. 
– Bild på framsidan: efter diskussion väljer vi Akleja (förstorad); röda vinbär kan vara ett alternativ 
till nästa nummer. 
– Sidor som saknas (se minnesanteckningar från 2018-03-12), är på gång eller kommer i nästa eller 
senare nummer: ingenting särskilt saknas. 
– Annonser (den 26 april var annonsstopp): 2 uppslag före och efter kalender; Nya annonsörer: 
Blomsterriket; Kopparträdet (konstnärskollektivet). Totalt: 1 hel, 4 st. halvor, 6 st. ¼-sidor. 
Till nästa nummer: Senioruniversitet; Seniormässan, Rut & Knut; (Rut & Knut – medlemsmöte 
även i höst; gratisreklam?); gärna någon städfirma. 
– Förväntat antal sidor och storlek på upplaga: upplaga 2 300 ex. och Margareta försöker begränsa 
sidantalet till 44. 
 
2. Uppdrag innan (eller nära) nästa redaktionsmöte den 4 juni 
 

Resor:  
Taxinge slott – ”Kakslottet” den 16 maj: Maria kontaktar resekommittén 
 

Friskvård: 
Golf (Sven Olsson) 
Vandringar (Margareta)  

Medlemsmöten och andra arrangemang: 
Medlemsmöte ”I huvudet på Christer Gruhs” den 9 maj: Karin 
Silverhyttan den 22 maj: Maria kontaktar programkommittén 

Väntjänsten: --- 
Något annat?  

Kursverksamhet -- 
Trygghetsboende; Rekrytering och medlemsvård: aktuellt till MedlemsNytt 2018-3. 

 
3. Diskussion och beslut (alt. förslag till styrelsen) angående Dataskydds-
förordningen (GDPR) 
 

Diskussionen delas upp enligt följande:  
 

• Medlemsregister (Torsten och Kersti) och andra register t.ex. inför och efter resor, även register 
som delas ut till brevduvorna. Förslag på policy behöver tas fram för att sedan beslutas av 
styrelsen. Torsten och Kersti arbetar med detta. Utbildning av funktionärer behövs.  
 

• MedlemsNytt (Margareta): Vi avser att ansöka om utgivningsbevis för periodisk tidskrift med 
ansvarig utgivare. MedlemsNytt tillhör därmed kategorin ”journalistisk verksamhet”. 
 



• Webben: Vi avser att noggrant följa Datainspektionens rekommendationer angående att 
publicera bilder m.m. på webben. Det handlar om att ”hitta rättslig grund”, intresseavvägning, 
och att dokumentera det resonemang som ligger bakom intresseavvägning att foton (eller annan 
personuppgift) anses viktigare än personernas integritet.	  	  

	  

• Policy för SPF Seniorerna Falun: Vad gör vi, vilka åtgärder har vidtagits, för att följa den nya 
förordningen? Behöver publiceras även på webben. Ett förslag tas fram av Per till vårt nästa 
möte.  

	  
	  
4. Övriga frågor 
Inga övriga frågor tas upp. 
 
Nästa möte är måndag den 4 juni kl. 10 
 
 
Maria Bjerneby Häll  


