
Informationskommittén måndag den 19 oktober 2020 kl 1000, 

minnesanteckningar 

Plats: Egen vald plats, digitalt möte 

Närvarande: Margareta Nissby, Inger Söderlund, Bo Bävertoft, Per Börjesson, Barbro Carnehag, 

Margreth Lindgren och Herbert Carlén 

 

1. Planering av Medlemsnytt 2020:4, ”Inför vintern”, reporteruppdrag 

(Annonsstopp: 22 oktober; Manusstopp:  29 oktober; Hos läsarna: vecka 47, 16-22/11) 

- 16 sidor är klara. Inväntar bidrag från kommittéerna. 

- Annonser finns 2,75 sidor, vilket räcker för tillfället.  

- Herbert kontaktar skrivarcirkeln för att föröka få dem att skriva något om den digitala 

studiecirkel den har genomfört. 

- Bo ordnar referat från första långvandringen 3/11 

 

2. Aktuella frågor som rör kommittéarbetet 

- Hemsidan och Facebook (Bo & Per): Inget att rapportera 

- Gruppmejl (Margreth):  Saknar underlag att mejla ut, vilket är en naturlig följd av låg 

verksamhetsnivå i föreningen 

- Annonsörer (Barbro): Finns 2,75 sidor och vi beslöt att inte jaga fler för tillfället  

- SPF Seniorerna i Falun i media (Margareta): PRO Rockers konserter på Lilltorpet 

återfanns i FK, DD och Annonsbladet med reportage som tidningarna själva gjort, vilket 

är positivt. SVT och Radio Dalarna är mer svårflörtade. Avtackningen av körledaren ute 

på Staberg har också uppmärksammats i lokalpressen.  

- Medlemsregistret (Kersti): Den 19/10 fanns det 2 504 medlemmar i vår förening 

 

3. Övriga frågor 

- Förslag till verksamhetsberättelse för informationskommittén 2020 är utskickad inom 

kommittén och arbetet med att skriva den pågår 

- Budgetförslag för informationskommittén 2021 kommer att bygga på ett nromalår och 

inte utfallet av 2020. 

- Redaktörsfrågan MedlemsNytt 2020:4. Inger Söderlund kommer att vara tjänstgörande 

redaktör för detta nummer 

- Sammankallande i informationskommittén föreslog att vi skulle försöka ordna en 

gemensam lunch, digitalt. Om det är genomförbart, kommer även de tre som ännu inte 

blivit avtackade att bjudas in till lunchen, tillsammans med distributionsansvariga. 

Undertecknad återkommer efter sonderingar med lämplig leverantör 

- Kommande möten och förslag till informationskommitténs möten för 2021 enligt nedan 



 

 

Anteckningarna förda av  

 

Herbert Carlén 

Sk i Informationskommittén 

Datum för informationskommitténs möten år 2020:  

Måndag 2 november kl. 10-12 Fredag 4 december kl. 10-12 

 

Datum för informationskommitténs möten år 2021: 

 

Måndag 15 februari kl 10 – 12 Fredag 19 mars kl 10 – 12 

Måndag 10 maj kl 10 – 12  Fredag 11 juni kl 10 – 12 

Måndag 9 augusti kl 10 – 12 Fredag 10 september kl 10 – 12 

Måndag 1 november kl 10 – 12 Fredag 3 december kl 10 – 12  

 


