
Minnesanteckningar Informationskommittén måndag den 7 
september 2018 kl. 10.00 
 
Plats: SPF Seniorerna Falun, Trotzgatan 35. 

 

Närvarande: Margareta Nissby, Bo Bävertoft, Barbro Carnehag, Kersti Jungsbo, 

Margreth Lindgren och Per Börjesson. 

 
1. Utvärdering av MedlemsNytt 2018-3, ”Inför hösten” 
Bilder är fortfarande mörka. Margareta tar kontakt med tryckeriet för ett samrådsmöte mellan 

henne, Per och dem om vad vi eller de kan göra för att det ska bli bättre. I övrigt är Margareta 

mycket nöjd med Sahlanders. 

 

2. Grovplanering av Medlemsnytt 2018-4, ”Inför vintern”, reporteruppdrag 
(Annonsstopp: 25 oktoberi; Manusstopp: 1 novemberi; hos läsarna: vecka 47, 20-
25/11) 
 

Kafé Björken: lördag den 1 september, Dalatrafik informerar: Margareta och Maria. 

Genomfört och ligger på webben. 

Medlemsmöte 12/9 ”Region Dalarna”: Anders skriver, Bosse foton. 

Besök på Dalarnas Tidningar, 18/9: Margareta kontaktar Kerstin W. 

Medlemsmöte 10/10 ”Veckotidningar”: Margareta kontaktar Karin M. 

Besök på residenset 18/10: Margareta kontaktar Hanne Hedin. 

60plus-mässan 24-25 oktober: Barbro.  

Söndagskafé på Britsarvsgården: Datum ej klart, lämpligen en bild och bildtext. 

 

Resor: 
 

I Evert Taubes fotspår, 27-31 augusti: Per. Genomfört, ligger på webben.  

Wåhlstedts jordbruk och spinneri, 6 september: Ulla Immler har fotat,Sonja Wahlstein 

skriver . 

Operaresa till Oslo, 5-7 oktober: Margareta. 

 
Föreläsningar och kursverksamhet: 

 
Föreläsning onsdag 10/10, kl. 10-12, ”Din digitala vårdcentral”: Gustaf. 

 
Friskvård: 

 
Skogvandringar: Skuruhäll har kommit och ligger på webben, övrigt läggs på webben om 

det kommer från någon, sammanfattning av höstens verksamhet i Nr 4. 

Förbundsmästerskap i bowling 9-11 oktober: Margareta pratar med bowlarna. Bosse 

pratar med Per om en artike/intervju inför mästerskapet att lägga på webben. 

 



Annan verksamhet attfölja upp/ komma ihåg: 

Körstämma den 21 oktober: Margareta Dunkars. 

Rekrytering och medlemsvård artikel i 2018-4: Birgitta Wallman. 

KPR och Patientråden: Margareta Dunkars och Eva Grönlund. 

Seniorernas hus: Anders. 

Bio tillsammans: Elsa Wolff tar upp frågan om organisationen av biobesöken med SV , 

hon hör av sig. 

Lästipsträffar: (ev. byte av lokal, Ulla Moberg om datum, m.m.). Margareta kollar med 

Ulla Moberg. 

Intervjuer med nya styrelseledamöter och/eller nya verksamhetsansvariga: Maria intervju 

med Elsa Wolff om studiekommitténs arbete. 

Distribution av MedlemsNytt: Text från Mats-Gunnar med tillägg av Anna, foton av 

Maria. OK för texten, läggs ut på webben  nu  och reportage i Nr. 4. 

Trygghetsboendegruppen. Om de har något. 

 

Andra idéer och förslag? 

Äldreboenden. Artikel där man beskriver kösystem mm hos bl a Kopparstaden och 

hänvisning till redovisning som finns på webben. Margareta pratar med Kersti. 

 

3. Aktuella frågor som rör kommitténs arbete 
 

 Webben: Löper på. 

 Facebook: Löper på. Problem med en mörk bild överst på sidan på vissa läsplattor. 

 Gruppmejl: I MedlemsNytt efterlystes en ledare till Allsångskör – bör vi gå ut med 

ett gruppmejl om det? Margreth pratar med Elsa Wolff. 

 Grupp-SMS: Ännu ingen som har anmält sig. 

 Annonser: Stomme för nästa nummer är klar. 

 Medlemsregistret: Viss minskning av medlemsantalet hittills i år – men snart 

kommer fjärde kvartalet. 

 Verksamhetsplan 2019: Maria, Margareta och Bosse ger synpunkter på kommitténs 

del av verksamhetsplanen och förankrar det via mejl hos övriga. 

 Offert på tryckning av MedlemsNytt 2019: Margareta begär in offert från 

Sahlanders. 

 

Övriga frågor 
 
Nästa möte 2 november 10.00. 

 
Bo Bävertoft 


