
Minnesanteckningar Infokommittén måndag den 4 juni 2018 kl. 10.00  
 
Plats: SPF Seniorerna Falun, Trotzgatan 35 

Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Karin Bökman, Barbro Carnehag, Kersti Jungsbo, 
Gustaf Lagerby, Margreth Lindgren, Margareta Nissby, Anders Sätterberg.  
 
1. Utvärdering av MedlemsNytt 2018-2, ”Inför sommaren” 
Utmärkt att Margareta fick ner sidantalet till 44 – vi sparade pengar på det. Bilderna är mörka, 
Margareta tar upp det med tryckeriet; fel uppgift från Vuxenskolan vad gäller geologiexkursioner, 
omkastade datum. Saknas kontaktperson för kräftfesten. Snygga annonssidor. 
 
2. Grovplanering av Medlemsnytt 2018-3, ”Inför hösten”, reporteruppdrag 
(Annonsstopp: 2 augusti; Manusstopp: 9 augusti; hos läsarna: vecka 35, 28/8-2/9) 
Medlemsmöten/Programkommittén och Väntjänsten: 

Medlemsmötet den 9 maj: ingen artikel, ändrat innehåll 
Silverhyttan den 22 maj: finns på webben, Hanne Hedin 
Sommarlunch i Stora Skedvi den 13 juni: Maria kontaktar Karin Malmgren 
Väntjänstens sommarutflykt, Gullnäsgården den 31 juli: Margareta (ev. Maria)  
Kräftfest den 1 augusti: Maria kontaktar Karin Malmgren 
Kafé Björken: lördag den 1 september, Dalatrafik informerar: ”blänkare” och ev. gruppmejl; 
Margreth eller Maria kontaktar Dalatrafik. 

 

Resor:   
 

Taxinge slott – ”Kakslottet” den 16 maj: Maria har kontaktat ansvarig i resekommittén. 
Finlandsresan 26 maj-1 juni: Margareta Dunkars skriver  
En dag i Husbyringen den 13/6: Maria mejlar reseansvarig Stig Olsson 
Inlandsbanan 25-29 juni: Margareta och Maria 
Ingmarsspelen i Nås den 3/7: Karin 
Hemlig resa torsdag den 12 juli: Kersti 
Lunchkryssning Siljan/Hildasholm onsdag 1 augusti: Per 

 

Föreläsningar och kursverksamhet:  
 

”Din digitala vårdcentral”, föreläsning den 31 maj: Gustaf, föreläsningen blev inställd; 
kommer istället i augusti/september – bör alltså finnas med i nästa nummer av MedlemsNytt. 
Kursverksamhet: ”Guldkant på tillvaron” och ”Vi sjunger tillsammans”: Maria (när det är 
klart att dessa kommer att finnas till hösten). 

 

Friskvård:  
 

Golf (Sven Olsson); Sven lägger ut på Samuelsdals hemsida, inte SPF. Maria mejlar och ber 
Sven att skriva något om föreningsmästerskapet för SPF hemsida och MedlemsNytt. 
Vandringar (Margareta) – ingen vandring under sommaren. 

 

Annan verksamhet att följa upp/komma ihåg: 
Bio tillsammans: Karin Bökman har ansvar för att hitta efterträdare! 
Lästipsträffar: Maria kontaktar Ulla Moberg ang. datum och mötesplats. 
Körstämma den 21 oktober ”blänkare”: Maria vidarebefordrar mejl till Margareta. 
Blänkare om förbundsmästerskap i bowling 9-11 oktober: Karin intervjuar Hans Engström. 
Rekrytering och medlemsvård (Birgitta Wallman) 



Intervjuer med nya styrelseledamöter och/eller nya verksamhetsansvariga: Karin intervjuar, 
väljer ny ansvarig för resekommittén eller studiekommittén.  
Trygghetsboendegruppen: Margareta kontaktar gruppen. 
Seniorernas hus: Anders skriver, separat artikel eller under ”Ordföranden har ordet”. 
Trafikkommittén ska ordna något i höst; ”Balansera mera” (kampanj); Patientrådet, m.fl. sidor 
som hör till det ”ordinarie” innehållet, något om GDPR – jämför texten i Senioren. 
 

Andra idéer och förslag? Blänkare om den 4 maj 2019 – jubileum ”boka in” …  
 
3. GDPR 
 

• Medlemsregister: Kersti har skickat sammanställning med mejl och redovisar muntligt. Vi följer 
förbundets regler/policy, dvs. förbundet har ansvar. Förbundet behöver reda ut vad de olika 
behörigheterna innebär. 
 

• MedlemsNytt: Margareta har skickat sammanställning och förslag som redovisas. 
Beslutar föreslå styrelsen ansöka om utgivningsbevis. 
 Beslutar föreslå styrelsen att föreningens ordförande ska vara ansvarig utgivare. 
 

• 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.	  (Bosse)	  
Beslutar rekommendera styrelsen ge alla kommittéer (och motsvarande) i uppgift att få okay 
för att persondata för funktionärer finns på vår webbsida. 	  

	  

• Policy för SPF Seniorerna Falun: Vad gör vi, vilka åtgärder har vidtagits, för att följa den nya 
förordningen?  Per och Bosse har sammanställt ett dokument.  
Beslutar rekommendera styrelsen att anta utsänt dokument, med de justeringar som gjorts under 
mötet. Policydokumentet behöver även publiceras på webben.  
Bosse, Margareta och Kersti deltar i styrelsesammanträdet måndag den 11 juni kl. 13. 

 
4. Ev. aktuella frågor som rör kommitténs arbete 
 

– Webben: Bosse: ”Det finns hopp!” Förbundet arbetar med förbättringar. 
 

– Gruppmejl: Margreth: ”Lite positivt, förbundet jobbar med problemen. Försiktighet med länkar är 
nödvändig.”  Margreth uppmanar alla kommittéer att höra av sig när de har något som de vill få 
utskickat som gruppmejl. 
 

– Annonser: Barbro redovisar idéer inför nästa nummer (Seniormässan, Rut & Knut, Senior-
universitetet, m.m.). Landstingets Temadag: olika sätt att nå våra medlemmar kan bli aktuella.  
 

– Medlemsregistret: Kersti: 2 379 medlemmar idag; Vi når max. 1 763 med e-post/gruppmejl. 
Förändring sedan nyår är totalt: + 2 medlemmar. 
 

Anders: har fått synpunkten att SPF Falun inte syns i lokaltidningen 
 
5. Fastställande av höstens mötestider: 
fredag 10 augusti, kl. 10-12: Slutplanering höstnumret + kommittélunch 
fredag 7 september, kl. 10-12: Utvärdering höstnumret samt grovplanering vinternumret 
fredag 2 november, kl. 10-12: Slutplanering vinternumret 
måndag 3 december, kl. 10-12: Utvärdering vinternumret samt grovplanering vårnumret 

/Maria Bjerneby Häll 


