
Minnesanteckningar, Infokommittén 2018-08-10, kl. 10.00  
 
Plats: SPF Seniorerna Falun, Trotzgatan 35 

Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Karin Bökman, Kersti Jungsbo, Gustaf Lagerby, 
Margareta Nissby, Anders Sätterberg.  
 
1. MedlemsNytt 2018-3, slutplanering  
(manusstopp 9 augusti; hos läsarna vecka 35, 28/8-2/9) 
– Färdiga sidor: Margareta redovisar, det allra mesta är klart. Margareta kontaktar Vuxenskolan om 
några små frågetecken för kursverksamheten. Brevduvorna: vi avvaktar med artikel till nästa 
nummer för att kunna komplettera texten med foton på brevduvor och ansvariga i samband med 
hämtning av MedlemsNytt 2018-3.  
Vi diskuterar ”Bio tillsammans” nu när Karin Bökman flyttar. Ett förslag är att det inte ska vara en 
studiecirkel eftersom det ofta är olika personer som deltar. Uppdras åt Maria att kontakta Elsa 
Wolff för diskussion.  
– Bild på framsidan: Vi är överens om att välja en ”äppelbild”.  
– Sidor som saknas: Intervju med ny kommittéansvarig får vänta till senare nummer. 
– Annonser (annonsstopp den 2 augusti): 5 helsidor och en separat ¼-sida.  
– Förväntat antal sidor och storlek på upplaga (extra stor upplaga till 60+mässan): Det blir 48 sidor. 
Vi kommer fram till att upplagan 2500 ex, dvs. 200 extra ex. för 60+mässan, är rimlig. 
– Vi beslutar att QR-kod till webbplatsen och QR-kod till Facebooksidan ska finnas med i 
MedlemsNytt 2018-3. Uppdras åt Bosse att ordna koder. 
 
2. Uppdrag innan (eller nära) nästa redaktionsmöte den 7 september 
 

Resor:  
I Evert Taubes fotspår, 27-31 augusti; Maria kontaktar reseansvarig Stig Olsson.  
Wåhlstedts jordbruk och spinneri, 6 september: Maria kontaktar reseansvarig Ulla Immler. 
 

Friskvård: 
Skogsvandringar: Skuruhäll 30/8 – Margareta kontaktar ansvarig Tord Halvarson; Älven runt 6/9 
– Margareta och prel. Maria. 

Medlemsmöten och andra arrangemang: 
Väntjänsten: Kafé Björken den 1 september, Dalatrafik informerar: Margareta och Maria; Maria 
ordnar med gruppmejl. 
Något annat? Gustaf tar hand om ”Din digitala vårdcentral”, föreläsningen ges senare i höst. 
 
3. Aktuella frågor som rör kommittén arbete 
 

– Webben: Bosse berättar om det pågående arbetet med anpassning av webbsidan till smart telefon 
och läsplatta. Vi beslutar avvakta med appen ”SPF Seniorerna”. 
 

– Gruppmejl: Maria ordnar text till gruppmejl om Aktivitetsmässan den 17/8 där SPF Seniorerna 
Falun deltar. Diskussion om gränsdragning annons – gruppmejl. Vi beslutar att skicka ut gruppmejl 
om Landstingets temadag i Borlänge den 6/9, Maria formulerar texten. 
 

– SPF Seniorerna Falun i media: Maria har tagit fram underlag. Trevligt att en så rik och 
diversifierad bild av vår verksamhet publicerats i DT under den undersökta perioden, januari 2018 – 
mitten av juli 2018. 
 



– Medlemsregistret: Kersti berättar att antalet medlemmar minskat med 31 personer, därmed har vi 
2 349 medlemmar den 10/8. Att det är en minskning beror främst på att de som inte betalt årets 
medlemsavgift har strukits. 
 

– Redovisat till styrelsen: Maria har redovisat kommitténs ekonomi i förhållande till budget till 
styrelsen. 
	  

4. Övriga frågor 
Maria är bortrest nästa möte den 7/9. Kallelse och förslag på föredragningslista skickas ut en vecka 
innan mötet. 
 
Mötet avslutas och vi intog årets kommittélunch.  
 
 
Höstens möten: 
fredag 7 september, kl. 10-12: Utvärdering av höstnumret samt grovplanering av vinternumret 
fredag 2 november, kl. 10-12: Slutplanering vinternumret 
måndag 3 december, kl. 10-12: Utvärdering av vinternumret samt grovplanering av vårnumret 

 
Vid tangentbordet 
Maria Bjerneby Häll  
 


