
 

 

 

 

Redaktionsmöte SPF-nytt 2008-09-03 inför 2008-4. 
Närvarande: Eje, Gustaf, Margareta 
 

 2008-3 kom ut, 48 sidor, utan problem. Nu planerar vi för 2008-4 och räknar med 44 

sidor. Fortfarande ingen ”duvslagschef” för brevduvorna utsedd. Om det behövs får vi snickra ny 

efterlysning i bladet (Eje och Margareta gör förslag) 

 Vi har redaktionsmedlemmarnas och expeditionens e-postadresser i medlemsbladet. 

En ”låda” för inkommande material finns på expeditionen: Press- och PR-ansvarigs låda får 

komplettering ”Red. SPF-nytt”. Expeditionsansvarig bör som tidigare telefoninformera Gustaf när 

något viktigt inlämnas. 

 Någon har önskat att e-postadresser till vissa verksamhetsansvariga bör anges på sidan 

2, t ex resekommitténs ansvariga. Gustaf skall ta upp frågan i styrelsen. Var och en ansvarig bör själv 

välja. 

 Exp. har inte ”arkivexemplar” av SPF-nytt i biblioteket. Bör organiseras. Elektroniska 

exemplar finns på extern hårddisk hos Margareta. Gustaf har börjat diskutera med styrelsen och med 

exp. 

 Boa har informerat styrelsen att Bosse tagit över webbredaktörskapet för hemsidan med 

Boa som support. 

 Gustaf fortsätter sökandet efter färgalternativ till SPF-nytt. 

 

Planering inför vinternumret 2008-4. Vad bör vi bevaka? 
 

Höstens månadsmöten: Bevakas av Gustaf med en sammanfattning i bladet 

Studiebesök: 

 24 sept. Landshövdingeresidenset bevakas av Gustaf, helst om nya landshövdingen tar 

emot. 

 22 okt. Distansapoteket: Bevakas av Eje 

 19 nov. Kristine kyrka: ?? 

Resor: 

 7 sept. Västerås domkyrka: ?? 

 18 okt. ”My fair lady”: Ev. någon av resedeltagarna. Kanske Inge Relefors. Gustaf 

kollar. 

 6 nov. Utflykt Mora i Zorns anda: Eje bevakar. 

 7-8 dec. Julbordsresa till Mariehamn: Eje bevakar inför 2009-1. 

Övrigt: 

 Eje bevakar  SPFDAGEN på Lilltorpet 15 september. 

 Program vid väntjänstträffar: Eje bevakar. 

 Höstens vandringar: Eje sammanfattar. Ev. stavgång. Bilder. 

 SPF golf: Eje kontaktar hans Thors om referat/resultat. 

 Boule ev. nyheter: Gustaf bevakar. 

 Dans o musikunderhållning: Eje är nyfiken på PoP-NiX 23 okt. 

 Vinnarlista för Motionera Mera. Hans Thors? 

 Rätta svaren på ”Sätt näsan i vädret”. Bosse. 

 Presentation av ev. ny körledare för Blåklockorna: Gustaf 

 Fem frågor till avgångne ordf. Kalle Henriksson.: Gustaf el Eje 

 

Nästa redaktionsmöte vecka 44 slutet av oktober. Manusstopp 7 nov. 

 



Gustaf 

 

 


