
Informationskommittén fredag den 11september 2020 kl 1000, 

Minnesanteckningar 

Plats: Egen vald, digitalt möte 

Närvarande: Herbert Carlén, Margareta Nissby, Inger Söderlund, Per Börjesson, Barbro 

Carnehag, Margreth Lindgren, Bo Bävertoft 

 

1. Utvärdering Medlemsnytt 2020:3 ”Inför Hösten”: 

Positivt utfallmed endast nöjda kommentarer. I en annons upptäcktes ett felaktigt 

telefonnummer, vilket är rättat genom information på nätet.  

 

2. Grovplanering av Medlemsnytt 2020:4, ”Inför vintern”, reporteruppdrag 

(Annonsstopp: 22 oktober; Manusstopp:  29 oktober; Hos läsarna: vecka 47, 17-22/11) 

Programkommittén: Medlemsmöten och andra arrangemang. Till Medlemsnytt 2020:4 

Nr Datum/Tid Verksamhet Plats Reporter Övrigt 

1 16 & 23/9 kl 

13 & 15, 13 

ProRockers 

kören 

Lilltorpet Inger  

2      

 

Resekommittén: Resor 

Nr Datum/Tid Verksamhet Plats Reporter Övrigt 

1  I nuläget är inga resor 

planerade 

   

2  Intervju med Gunnar 

Helgesson 

 Inger  

3      

 

Friskvårdskommittén 

Nr Datum/Tid Verksamhet Plats Reporter Övrigt 

1  

 

I nuläget inga aktiviteter    

2  

 

”Promenad på hemmaplan” 

uppföljande reportage 

 Inger  

 

 

 

 



Studiekommittén: 

Nr Datum/Tid Verksamhet Plats Reporter Övrigt 

1  

 

Digitala kurser, uppföljning  Herbert  

2  

 

    

 

Övrig verksamhet: 

Nr Datum/Tid Verksamhet Plats Reporter Övrigt 

1      

2      

3      

 

Antalet ex för Medlemsnytt 2020:4 är planerat 2 600 i grundupplaga.  

 

3. Aktuella frågor som rör kommittéarbetet 

- Hemsidan och Facebook (Bo & Per): Bosse uttryckte sin tacksamhet till Per för all 

teknisk hjälp vid kontakter med förbundet. Per berättade att det finns ett problem centralt 

mellan förbundet och firman som levererar IT-stöd till SPF Seniorerna. Systemet är c:a 

fem år gammalt och har inte uppdaterats under dessa år. Just nu kan man uppleva att det 

är långsamt vid inloggning, mellan tryckning och att sidan kommer upp. När man väl 

kommit in på förbundets sidor, fungerar det tillfredsställande. 

Vi behöver uppmuntra medlemmarna till att använda Facebook, FB. FB kan hjälpa 

medlemmar ur ensamheten, genom att man där kan hitta grupper, där man har samma 

intressen, typ pelargoner, knyppling eller vad det kan vara. Man behöver inte lägga ut en 

massa saker, men hitta likasinnade grupper. 

- Gruppmejl (Margreth): Saknar inputs från kommittéerna, som i sin tur saknar verksamhet. 

Blir ett moment 22.  

- Annonsörer (Barbro): Intäkterna för Meöemsnytt 2020:3 blev 6 900:-. Just nu är 

annonsläget osäkert, då det finns 2 1/4 sidor med annonser. Flertalet av dem är annons nr 

4, som är en annons utan avgift.   

- SPF Seniorerna i Falun i media (Margareta): Falu Kuriren har haft intervjuer med både 

Gunilla Barkar angående Ringgruppen och Anders Sätterberg när det gäller Seniorernas 

hus och framtidsplaner. Ringgruppen har också uppmärksammats av lokal TV, Radio 

Dalarna och inte minst TV 4 i Efter fem. Gunilla Barkar skall ha en eloge för gott 

ambassadörsskap för att sprida information om SPF Seniorerna. 

Herbert fick i uppdarg att inför ProRockers konserter på Lilltorpet 16 & 23/9 kontakta 

media och försöka få dem att göra reportage.  

- Medlemsregistret (Kersti):  

 



4. Övriga frågor 

- Arbetsbeskrivning för Informationskommittén är inlämnat till styrelsen för beslut. Stort 

tack till alla för gott arbete vid framtagande av förslagen. 

- Vi beslöt att ha ett extra redaktionsmöte i kommittén i oktober för att täcka upp antalet 

artiklar och fortfarande skapa en tillräckligt fyllig tidning. Detta i avsaknad av 

föreningsverksamhet. 

 

Anteckningar förda av  

 

Herbert Carlén 

Sk i Informationskommittén 

Datum för informationskommitténs möten år 2020: 

Måndag 19 oktober kl. 10-12 Måndag 2 november kl. 10-12  

Fredag 4 december kl. 10-12 

 


