
Informationskommittén måndagen den 15 februari 2021 kl 1300, 

Minnesanteckningar 

Plats: Egen vald plats, digitalt möte 

Deltagare: Margareta Nissby, Inger Söderlund, Bo Bävertoft, Per Börjesson, Margreth Lindgren, 

Herbert Carlén 

 

1. MedlemsNytt 2021:1, ”Inför våren” slutplanering 

(Annonsstopp: 03 februari; Manusstopp:  11 februari; Hos läsarna: vecka 09, 2-7/3) 

- Färdiga sidor: Alla utom sid 3 från årsmötet 

- Bild på framsidan: Skogsdunge. I framtiden skall vi fundera på att använda bild på någon 

person som återkommer inne i tidningen 

- Sidor som saknas:  

- Annonser: 1,25 sidor 

- Antal sidor: 28 

- Upplaga: 2 450 

 

2. Uppdrag innan nästa redaktionsmöte 20 mars 

 

- Årsmöte SPF Seniorerna Falun 18/2, bevakning (Inför tryckning 19/2) (Inger) 

- Daladistriktets digitala årsmöte 18 mars (Herbert) 

- Medlemsmöte mars, digitalt. (Inger följer upp) 

 

3. Aktuella frågor som rör kommittéarbetet 

- Hemsidan och Facebook (Bosse och Per): Uppföljning av hur vi skall kunna följa upp hur 

många som öppnar och läser hemsidan och Facebook. Vi kunde konstatera att när det 

finns en direktlänk i ett gruppmejl, blir det fler som öppnar hemsidan. 

- Gruppmejl (Margreth): Begränsat med aktiviteter ger mindre gruppmejl 

- Annonsörer (Barbro): Just nu svårigheter att få företag att annonsera. Dels har 

annonsörerna minskat sin omsättning och dels så handlar inte seniorerna under pandemin 

- SPF Seniorerna i Falun i media (Margareta): Lite verksamhet ger också lite 

uppmärksamhet i media. 

- Medlemsregistret (Från Kersti):  

 

 

 



4. Övriga frågor 

- Gruppmejl via Getanewsletter diskuterades. Systemet ger besked om man öppnar mejlet 

eller inte på individnivå. Lite osäkra på om vi behöver veta vem som öppnar våra mejl. 

Antalet kan vara intressant, men kanske inte vem som gör. 

- Informationskommittén önskar informera övriga funktionärer i föreningen att det är bra 

om man klickar på gilla-knappen eller ännu hellre delar våra inlägg på Facebook. Sker det 

så får vi högre ”rating” och landar högre upp på olika sidor 

- Programkommittén har fått i uppdrag att genomföra fler digitala månadsmöten och 

informationskommittén kommer att bistå dem. 

- Vi diskuterade också om vi skulle ha ett Zoom-konto i föreningen. Herbert fick i uppdrag 

att kolla med förbundet om de har något centralt avtal som föreningen skulle kunna haka 

på. 

 

Vid tangenterna 

Herbert Carlén 

Sammankallande i Informationskommittén 

Datum för informationskommitténs möten år 2021: 

 

Måndag 15 februari kl 13 – 15 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  

 

 

 


