
Informationskommittén måndag den 7 augusti 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 2020:3, ”Inför hösten” slutplanering 

 

- Sidorna i stort sett klara. Programkommittén kommer med sitt efter styrelsemötet den 

10/8. Några sidor behöver justeras. Margareta löser detta. Quiz-bild på framsidan med 

fågeln som reserv  

- Annonser täcker fyra sidor, vilket är bra under de omständigheter som råder. 

- Antal sidor blir 28 och upplagan 2 600 

- Distributionen blir lika som förra numret, med några fler tidningar som kommer att 

skickas med post. Distributionsgruppen löser detta 

 

2. Uppdrag innan nästa redaktionsmöte 11 september 

 

- Rapport från eventuell uppstart av Quiz-promenaderna med Per Börjesson/Inger 

 

3. Aktuella frågor som rör kommittéarbetet 

 

- Hemsidan och Facebook (Per och Bo): När Bosse länkade ”Bilder från hemorten”, ökade 

besöken på FB från c:a 2 000 till c:a 5 000.  

- Gruppmejl (Margreth): I avsaknad av verksamhet finns det få gruppmejl att skicka ut. Vi 

skall försöka hitta mer lämpliga ämnen att skicka ut som gruppmejl, då gruppmejl är ett 

alldeles effektivt hjälpmedel att få ut meddelanden snabbt 

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

har gått ner markant. Andra vill fortsätta annonsera, för att visa att de finns kvar. I nästa 

nummer kan intäkterna gå ner något, då flera annonsörer har sin fjärde annons, vilken är 

gratis. 

- SPF Seniorerna i Falun i media (Margareta): Pratgruppens verksamhet har varit 

uppmärksammad både lokalt och på riksplanet. Golfen har kommit igång igen , vilket 

även märks i lokaltidningen. 

- Medlemsregistret (Kersti): 2 504 medlemmar den 31/7 

 

 

4. Övriga frågor 

 



-  

 

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 

 

 


