
Minnesanteckningar från informationskommitténs redaktionsmöte 
måndag den 3 december 2018  
 

Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Per Börjesson, Barbro Carnehag, Kersti Jungsbo, 
Margreth Lindgren, Margareta Nissby, Anders Sätterberg, Inger Söderlund. 
 

1. Utvärdering av MedlemsNytt 2018-4, ”Inför vintern” 
Några små fel har uppmärksammats, t.ex. att hänvisning till webben saknas på några ställen, och att 
en mejladress är fel. Vi för en allmän diskussion om att innehållet i MedlemsNytt främst ska vara 
”framåtriktat”, kommande aktiviteter, och på webben istället ”bakåtriktat”, referat av genomförda 
aktiviteter.  
 
2. Grovplanering av Medlemsnytt 2019-1, ”Inför våren”, reporteruppdrag 
(Annonsstopp: 31 januari; Manusstopp: 7 februari; hos läsarna: vecka 9, 26/2-3/3) 

Medlemsmöten/Programkommittén och Väntjänsten: 
 

Kafé Björken, lördag den 1 december: Margareta (redan publicerat på webben). 
Visningslägenhet på Smedjan onsdag den 5 december: Bosse. 
Medlemsmöte, Nybrokyrkan, onsdag den 12 december med Luciatåg: Margareta och Per, och 
Anders information vid medlemsmötet om Seniorernas hus till webben. 
Medlemsmöte, Nybrokyrkan, onsdag den 9 januari Dalatrafik informerar: Barbro (kort, ev. med 
hänvisning till MedlemsNytt 2018-4).  
Medicinhistoriska museet vid Länslasarettet, onsdag den 23 januari: Gustaf.  
Medlemsmöte, onsdag den 13 februari, Årsmöte och Christer Gruhs (efter manusstopp!): 
Margareta förbereder en sida med uppgifter enligt valberedningens förslag; referat/reportage 
från årsmötet till webben: Inger. 
  

Resor:  
 

Chess på Svenska Teatern i Helsingfors, 6-8 november: Ingalill Bergvall 
Julbordskryssa till Mariehamn med Birka 29-30/11: Per 

 
Föreläsningar och kursverksamhet:  
 

Diskuteras i samband med mötet med studiekommittén den 13/12. 
 

Friskvård:  
 

Boule: Inger. 
Längdskidåkning/långvandring: Mats Hiertner (mycket fina reportage med foton varje gång!). 
Funktionell träning och/eller Mjukgympa (”prova-på-start” måndag den 7 januari): Inger. 

 
Annan verksamhet att följa upp/komma ihåg: 

KPR och Patientråden: Margareta Dunkars och Eva Grönlund 
Anders Sätterberg och Gunilla Barkar har deltagit i nationellt möte om problematiken med 
ensamhet, (se Senioren, och s. 34 i MedlemsNytt 2018-4). ”Gnestaprojektet” – en samlingspunkt 
finns där personer kan mötas. Det kommer att följas upp, bl.a. under ”Ordföranden har ordet”. 
Intervju med Elsa Wolff om studiekommitténs arbete: Maria. 
Information om jubileumsfirandet: Vi får avvakta, en kommitté arbetar fram förslag.   

 



Andra idéer och förslag? 
 

Flagga för den nu tillsatta utvecklingsgruppen: Maria ber Birgitta Wallman, styrelsens representant 
i gruppen, att skriva något direkt till webben, och senare till MedlemsNytt 2019-1. 
 
3. Aktuella frågor som rör kommitténs arbete 
 

– Hemsidan och Facebook (Bosse och Per): Det knallar på, Facebooksidan får sakta men säkert fler 
följare. 
 

– Gruppmejl (Margreth): Hela e-postfunktionen är gammalmodig, mycket trist att det inte är möjligt 
att lägga in länkar direkt till artiklar m.m. Det är också problem med formateringen. Stockholms-
distriktets nyhetsbrev som vi tagit del av är föredömligt. Men det fyller en annan funktion än den vi 
nu använder gruppmejl till.  
Beslutas uppdra åt Per och Margreth att prata ihop sig för att hitta ett alternativt system för utskick 
av gruppmejl.   
 

– Grupp-sms (Bosse): fortfarande noll anmälda, erbjudande finns kvar. Vi har ca 500 medlemmar 
som inte anmält e-postadress.  
 

– Annonser (Barbro): En ny situation med bara tre annonsörer klara till nästa nummer. Barbro 
behöver redan i december kontakta de som annonserat tidigare innan nya tänkbara annonsörer får 
erbjudande. 
 

– Medlemsregistret (Kersti): Idag (den 3/12) har vi 2405 medlemmar varav 76 är nya sedan den 1 
oktober. En positiv utveckling år 2018 med drygt + 2 %. Föreningens och funktionärernas 
engagemang under 60plus-mässan anses ha stor betydelse för rekryteringen.  
–	  Verksamhetsplan 2019, Verksamhetsberättelse 2018, Budgetäskande för 2019 (Maria): VP 2019 
diskuterades redan i september, har skickats till Birgitta Wallman och ska mejlas kommittén.  
VB 2018 diskuteras utifrån utsänt förslag. Uppdras åt Maria att efter en liten justering skicka den 
till sekreteraren Karin Malmgren.  
 
4. Datum för informationskommitténs möten år 2019 
Följande datum och tider beslutas:  

Vinter och vår:  Efter sommaren: 
fredag 8/2 kl. 10-12  fredag 9/8 kl. 10-12 
fredag 15/3 kl. 10-12  fredag 13/9 kl. 10-12 
måndag 6/5 kl. 10-12  måndag 4/11 kl. 13-15 
måndag 3/6 kl. 10-12  måndag 2/12 kl. 10-12 

 
5. Övriga frågor 
a) Möte med Studiekommittén den 13/12: Maria, Margareta och Bosse deltar. Maria meddelar Elsa 
Wolff vilka som kommer och vilka frågor vi vill diskutera.  
b) Utskick av MedlemsNytt och rekryteringsbrev till 65-åringar i Falun? (Maria): Anders berättar att 
frågan är högaktuell och tas upp på närmaste styrelsemöte. Ett alternativ (eller komplement) är att 
bjuda in 65-åringar till en träff, för att visa att vi finns och ge möjlighet till en första kontakt. 
c) Per berättar att anmälningsrutinen nu finns på hans egen privata domän. Den behöver på sikt 
flyttas till en egen SPF Seniorerna Falun domän till en årlig kostnad om 500 -700 kr (domän och 
webbhotell). Då finns även möjlighet att använda mejladresser kopplade till funktion istället för till 
person. Informationskommittén beslutar föreslå styrelsen att snarast går vidare med detta.  
 
Vid tangenterna 
Maria Bjerneby Häll  


