
Minnesanteckningar Informationskommittén 2020-02-07  
 
 

Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Per Börjesson, Herbert Carlén, Barbro Carnehag, Kersti 
Jungsbo, Margreth Lindgren, Margareta Nissby, Inger Söderlund 
 

1. MedlemsNytt 2020:1, slutplanering  
 (manusstopp 6 februari; hos läsarna vecka 09, 25/2 - 1/3) 
– Färdiga sidor: Genomgång av utskickade sidor. Det allra mesta är klart, några justeringar kvarstår 
bl.a. uppgifter från årsmötet om val av funktionärer och foto på nya styrelsen. 
– Bild på framsidan: Vi beslutar välja ”tussilago” som lyser upp gult och vårlikt. 
– Sidor som saknas (se bifogade minnesanteckningar från 2019-12-02), är på gång eller kommer i  
   nästa/senare nummer: --- 
– Annonser (annonsstopp 30 januari): Barbro redovisar arbetet som varit framgångsrikt med flera 
nya annonsörer som har beställt fyra annonser på rad. I MedlemsNytt 2020:1 kommer annonserna 
att ligga över riktmärket 10% av sidantalet vilket är en fördel eftersom de legat under riktmärket i 
de senaste numren. 
– Förväntat antal sidor är 48 (44 + 4-sidig bilaga, motionskort).  
– Storlek på upplaga (inkl. ex. för utskick till nyblivna 65-åringar): 100 fler än senast vilket innebär 
2.500 ex.  
 

2. Uppdrag innan (eller nära) nästa redaktionsmöte den 13 mars 
 

Medlemsmöten och andra arrangemang:  
Tidigare beslutat: 
Årsmöte i Nybrokyrkan, torsdag den 13/2: Margareta (till MedlemsNytt); Inger (till webbplats) 
Nya uppdrag: 
Tisdag 18 februari, Officersmässen Falun – med musik: Herbert 
Medlemsmöte torsdag 12/3, ”Gamla Falun”: Inger 
Torsdag 19/3, Vinprovning: tas upp på nästa möte. 

Resor:  
Tidigare beslutat: 

Fredagsfestligt med middag och konsert i Gävle, fredag den 14/2: Maria 
Nya uppdrag: 
Litterär kryssning med tidningen Vi, 18 - 19 mars: Inger och Maria 
 

Friskvård: -- 
Studiecirklar och kurser: -- 
Mer, Annat? -- 
 

3. Aktuella frågor som rör kommittén arbete 
 

– Ny verksamhetsansvarig från den 13/2 (Maria): Herbert Carlén hälsas varmt välkommen! 
– Hemsidan och Facebook (Per): - Se till att alltid anpassad till mobil; aldrig odt, alltid  
   pdf. 



– Gruppmejl (Margreth): Gruppmejlsproblem; hänvisning till Telia från förbundet. Vi behöver lägga 
in en blänkare ”Har du fått veckans gruppmejl?” på webben.  
– Annonsörer (Barbro) – se ovan 
– SPF Seniorerna Falun i media (Margareta): FK och Annonsbladet: långvandring; Om 
medlemsökningen med Anders.  
– Medlemsregistret (Kersti): 2515 idag och 2035 har anmält e-post. 
 
 
4. Övriga frågor 
Kommitténs årliga lunch: Vi beslutar om gemensam lunch måndagen den 4 maj, ca kl. 12.30 (direkt 
efter sammanträdet). Då inbjuds även nu avgående medlemmar Maria, Gustaf och Kersti. Uppdras 
åt Herbert att reservera bord på Sawanne. 
 
Vid tangenterna 
 
Maria Bjerneby Häll  

Datum för informationskommitténs möten år 2020: 
Fredag 7 februari kl. 10-12  Fredag 13 mars kl. 10-12 
Måndag 4 maj, kl. 10-12  Måndag 1 juni kl. 10-12 
Fredag 7 augusti kl. 10-12  Fredag 11 september kl. 10-12 
Måndag 2 november kl. 10-12 Fredag 4 december kl. 10-12 
 


