
Informationskommittén måndag den 4 maj 2020 kl 1000, Minnesanteckningar 

Plats: Egen vald plats, digitalt möte 

Närvarande: Herbert Carlén, Bo Bävertoft, Margareta Nissby, Ingrid Söderlund, Margreth 

Lindgren, Per Börjesson, Barbro Carnehag 

1. MedlemsNytt 2020:2, ”Inför sommaren” slutplanering 

 

- Samtliga sidor utom en var färdiga vid mötet. En sida om Skuldsanering saknades och den 

får återkomma i nästa nummer. Istället lades reservsidan om Karantän in. En friskvårdsida 

om bowling skulle också ändras. Margareta löser detta 

- Herbert skall komplettera med information om hur vi löst framtagandet av Medlemsnytt 

och distributionen i Corona-tider  

- Annonser något färre än tidigare, men i rådande läge OK 

- Antal sidor blir 28 och upplagan 2 600 

- Distributionen blir något förändrad vid detta tillfälle då 2/3 kommer att skickas med post. 

Distributionsgruppen löser detta 

 

2. Uppdrag innan nästa redaktionsmöte 1 juni 

 

- Rapport från SPF Seniorerna Daladistriktets digitala årsmöte 28/5/Herbert 

- Rapport från SPF Seniorernas digitala förbundsstämma/Bertil Eek 

- Lägesrapport från Pratgruppen och Gunilla Barkar/Herbert 

- Kolla läget med Hjälpgruppen/Inger 

 

3. Aktuella frågor som rör kommittéarbetet 

 

- Hemsidan och Facebook (Per): Försöka slå ett slag för förbundets verksamheter, Digitala 

gemenskapen och även hänvisa till dagliga korsord som förbundet lägger ut 

- Gruppmejl (Margreth): Behöver mer underlag för att skicka ut gruppmejl. I avsaknad av 

verksamhet finns det inga gruppmejl att skicka ut 

- Annonsörer (Barbro): Några företag avstår annonser i detta nummer, då deras verksamhet 

har gått ner markant. Förhoppningsvis återkommer de till hösten tillsammans med några 

nya. 

- SPF Seniorerna i Falun i media (Margareta): Gunilla Barkar har varit intervjuad både i 

Radio Dalarna och SVT om Pratgruppen. Förbundet har också med detta på sin hemsida. 

Anders Sätterberg i DD.  

- Medlemsregistret (Kersti):  

 

 



4. Övriga frågor 

 

- Bildkanon finns nu i sammanträdesrummet på SPF expedition 

- Arbetsbeskrivning för Informationskommittén. Styrelsens uppfattning är att de spretar 

något och begär översyn av kommittéerna. Herbert ser över arbetsbeskrivningen och 

lämnar förslag till övriga i kommittén. 

- Tack Per för att du lotsade oss genom Informationskommitténs första digitala möte. 

 

Anteckningarna fördes av 

 

Herbert Carlén 

Sammankallande i Informationskommittén 

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 

 

 


