
Informationskommittén 2018-11-02, kl. 10.00  
 
 
Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Per Börjesson, Barbro Carnehag, Kersti Jungsbo, 
Gustaf Lagerby, Margareta Nissby, Anders Sätterberg, Inger Söderlund.  
 
 
1. MedlemsNytt 2018-4, slutplanering  
(manusstopp 1 november; hos läsarna vecka 47, 20/11-25/11) 
– Färdiga sidor har Margareta skickat ut inför mötet. 
– Bild på framsidan: Vi kommer överens om förslaget julstjärna.  
– Sidor som saknas: blänkare från valberedningen, sidorna om Kursverksamhet är ofullständiga. 
– Annonser (annonsstopp 25 oktober): Barbro redovisar annonserna, 4 ¼ sida. Perfekt, med tanke 
på att vi har riktmärket 10 %. Flera idéer om annonsörer t.ex. Veterankraft diskuteras. 
Anders har blivit kontaktad av ”Smart Senior”. Avtal finns enligt dem med Daladistriktet. Bosse 
hänvisar till Daladistriktet på hemsidan. 
– Förväntat antal sidor och storlek på upplaga: 48 sidor, 2 300 ex. Vi föreslår att fler ex. läggs ut på 
bl.a. vårdcentralerna. Maria pratar med distributionsansvariga. 
– QR-kod i varje nummer (webben och Facebook) fortsätter vi med.  
Blänkare om grupp-SMS ska finnas med, även om inte någon hittills efterfrågat denna tjänst.  
Listan med funktionärer inom väntjänsten ska ingå även i detta nummer tillsammans med 
information om att väntjänsten under 2019 föreslås upphöra som egen del i organisationen.  
 
 
2. Uppdrag innan (eller nära) nästa redaktionsmöte den 3 december 
 

Resor:  
Chess i Helsingfors, 6-8 november: Maria kontaktar reseansvarig Ingalill Bergvall.  

 

Friskvård: Sven O. och Mats Hiertner brukar vara flitiga och framgångsrika med reportage. 
Boule: Inger tar på sig uppdraget att skriva en artikel.  
Medlemsmöten och andra arrangemang:  

Generationsskifte och testamente, onsdag 14/11: Gustaf  
Väntjänsten: Sista Kafé Björken, lördag den 1 december: Margareta 

Mer, Annat? Schack – kom ihåg önskemålet när vi träffar studiekommittén. 
 
 
3. Aktuella frågor som rör kommittén arbete 
 

– Utgivningsbevis har kommit från PRV för periodisk tidskrift med Anders Sätterberg som ansvarig 
utgivare 
 

– Möte planerat med studiekommittén torsdag den 13/12 (Maria, Margareta, Bosse, ev. Margreth) 
om manus till MedlemsNytt, gruppmejl, hemsidan, aktiviteter som inte anordnas av SPF Seniorerna 
Falun. 
 

– Hemsidan: Mycket bra tycker Maria. Lite svårt att hitta tillbaka, säger Per som sökte efter resan 
till Gotland. Det vore bra med en bättre sökfunktion och länkar direkt till aktuell artikel/evenemang.  
 

– Facebook: Bra tycker Per, och Maria instämmer. Dock konstiga förändringar som inte vi kan 
styra över, svårt att hitta lite äldre artiklar, endast möjligt att skrolla några få artiklar ner. 
Marknadsföringsfråga? Facebook som en väg till vår hemsida?  
 



– Gruppmejl och grupp-SMS. Det är problematiskt med en allmän länk till hemsidan, mycket svårt 
att hitta vidare på hemsidan. 
 

– Annonsörer? Idéer om frisersalonger med pensionärsrabatt, Metropolitanutsändning; företag som 
erbjuder hemtjänst, datorstöd, m.m. 
 

– SPF Seniorerna Falun i media (DT, Annonsbladet, Senioren landet runt): fortsatt gott utfall, 
resultat av Margaretas och Bosses arbete. 
 

– Medlemsregistret: Kersti berättar att det är en liten negativ utveckling (-18) för SPF Seniorerna 
Falun under perioden 1/1- 31/10. Samtidigt finns för närvarande ett större antal (46) medlems-
ansökningar än vanligt. Vilka är de som utträtt? Kersti gör bedömningen att det är de som är riktigt 
gamla som tycker att de inte längre kan delta i några av föreningens aktiviteter. Per föreslår att brev 
skickas med tack för tidigare medlemskap, och med information om att uppföljning görs t.ex. 
genom enkät på webben. Sammanställning efterfrågas vad gäller ålder på de som begärt utträde. 
Kersti ska se om hon kan ta fram om uppgift om ålder på utträdda.  
Diskussion om att återuppta utskick till 65-åringar och att då skicka med senaste numret av 
MedlemsNytt.   
 
4. Inför år 2019 
– Verksamhetsplan (diskuterad tidigare i höst), enda förslaget på ändring är tillägg av grupp-SMS, 
och Verksamhetsberättelse för 2018, ska skickas in senast den 26/11. Maria återkommer.  
– Produktionsplan för MedlemsNytt 2019 och därmed lämpliga datum för våra möten: vi tar beslut 
på nästa möte. Maria skickar ut förslag. 
– Budgetäskande ska skickas till kassören senast den 1/12. Vi har fått information om hur vi ligger 
till 2018. Det ser bra ut, främst beroende på momsbefrielse vad gäller porto vilket inte var känt inför 
förra årets budgetäskande. Margareta har fått offert från Sahlanders tryckeri för 2019.  
	  
5. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
Vid tangentbordet 
Maria Bjerneby Häll  
 
Nästa inplanerade möte: 3 december kl. 10.00 


