
Redaktionsmöte SPF-nytt 2008-10-30 inför 2008-4. 

 
Närvarande: Bosse, Eje, Gustaf. Frånvarande: Margareta 

 

 Vi planerar för 2008-4 och räknar med 40- 44 sidor. Chef för brevduvorna utsedd: Allan 

Magnusson. 

 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. 

 Om kommittéansvarig eller annan behöver ha e-postadressen i SPF-nytt kan den läggas till 

under respektive verksamhet, t ex Resor. 

 ”Arkivexemplar” av SPF-nytt finns nu i expeditionens ”bibliotekshylla”. Elektroniska exemplar 
finns på extern hårddisk hos Margareta.. 

 Gustaf har skaffat några offerter på färgalternativ till SPF-nytt. Vi beslutar att planerna skjuts 

upp på framtiden. Situationen för SPF-nytt alltför osäker. 

 Verksamhetsplan senast 14 nov. Websida och SPF-nytt gemensam. 

 Margareta har av trängande familjeskäl avsagt sig redigeringsuppdraget. Inom 

redaktionsgruppen skall Gustaf försöka redigera 2008-4 och skall kontakta Margareta om praktiska anvisningar. 

 

Planering inför vinternumret 2008-4. 

 

Höstens månadsmöten: Bevakas av Gustaf med en sammanfattning i bladet 

Studiebesök: 

 24 sept. Landshövdingeresidenset: Inge Relefors har reportage.. 

 22 okt. Distansapoteket: Gustaf har text, Eje bild. 

 19 nov. Kristine kyrka: Ev till 2009-1. 

Resor: 

 7 sept. Västerås domkyrka: Gunilla Dahlgren har text, Maud N bild 

 18 okt. ”My fair lady”: Palle Sundbrandt har text, Stig Hellberg bild. 

 6 nov. Utflykt Mora i Zorns anda: Inställd. 

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

Övrigt: 

 Eje bevakar  SPF-dagen 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. 

 Dans o musikunderhållning: Eje kanske kommer med något. 

 Vinnarlista för Motionera Mera. Eje kollar med Hans Thors 

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

 Presentation av ny körledare för Blåklockorna: Gustaf har text och bilder 

 Artikel om avgångne ordf. Kalle Henriksson.: Gustaf skall skriva 

 Artikel om Elsa Höglunds golf o/el Torsten Lövgrens orientering. Eje 

 

Nästa redaktionsmöte 7 november 10.00 på ex.  Manusstopp 7 nov. Margareta har bokat in kopiering hos 
REPRO vecka 47. Material inlämnas tisdag 18 nov. Lars Inge Bäckström hämtar måndag 24 november på 

morgonen. Utgivning enligt plan 25-28 november. 

 

Gustaf 

 

PS: Överenskommelse 31 okt. med Margareta Nissby: Pga omständigheterna i familjen vill Margareta göra time 

out tills vidare, men kvarstår som medlem i redaktionsgruppen även år 2009. 

DS. 


