
 
 
Redaktionsträff 2008-05-12 
 SPF-nytt SPF Falubygden 

 
Närvarande:   Bosse, Eje, Margareta, Gustaf 
Frånvarande: Boa 
 
Gustaf informerade från Styrelsen: 
 

 Efter diskussion Gustaf L, Britta Lundberg, Kjell Westling, Maud Nilsson, 
Margareta Nissby sammanfattades att 1800 ex av SPF-nytt räcker för behoven. Ev. kan 
beställas extrakopior av Repro. 

 Ännu ingen ”duvslagschef” efterträdare till Kjell Westling utsedd. Flera är 
tillfrågade av ordf. och vice ordf. Möjligen kan Kjell övertalas att ansvara inför 2008-3?? Ev. 
annons i 2008-3? 

 Nytt PM för den nya resekommitténs arbete förbereds. 
Föreningens resor kungörs i SPF-nytt. Om det ej kan dröja: Hemsidan och/eller 
Gruppmail. 
Kommitténs arbete är ideellt. 
Resa inte arrangerad av kommittén får annonseras i SPF-nytt på annonsvillkor. 
 

V. ordf Barbro Andréasson sammankallar kommittéernas sammankallande några gånger per 
år för diskussion och samordning. Diskussion och information skall gå vidare till 
arbetsgrupperna. 
 
Inför 2008-3: 
1 aug. Manusstopp. 
12 aug. till Repro för kopiering genom Margareta 
Redaktionsgruppen träffas 31 juli 10.00 på exp. 
Gustaf mailar/skriver till bidragsgivarna och påminner om bidrag, gärna tidiga bidrag. 
Bosse arbetar med annonser. 
Eje väljer förstasidesbild med sommar- och faluperspektiv 
Vi har redan några referat med bilder färdiga. 
Planerade: Gamla hälsingegårdar. Gustaf kollar med någon deltagare 
 Skogsvandringarna. Eje gör sammanfattande reportage 
 Golf föreningsmästerskap. Eje refererar 

Eje har spaning på idrottsaktiviteter inom SPF 
 Väntjänstens sommarutflykt Vassbo. Eje refererar 
 Bildgåta. Bosse har bildgåta klar. Ev som tävling 

Resa Azorerna. Ev kommer Inge R o Maud N med reportage 
Velodromloppet. Ev reportage Gunnar Trued 

Till senare nummer: Intervju med Allan Blennborn. Gustaf 
  Brukarråden. Eje planerar Fem frågor till Karin Olausson 
 
Bosse berättar om Hemsidan. Även han har nu Dreamweaver installerad. Just nu förefaller 
det utlovade centrala gemensamma redigeringsprogrammet inte aktuellt för oss. Funderingar 
om blogg. 
Vi diskuterar synpunkter på föreningens programverksamhet. Nya områden som kan 
intressera flera? Vi är en stor förening. Frilufts/motionsaktiviteter, kulturaktiviteter, skapande 
aktiviteter, social samvaro. 
 
Avslutning på restaurang China Thai. 
Gustaf 


