
Redaktionsplanering 16 april SPF-Nytt inför 2009-2. 
 

Närvarande: Bo Bävertoft,Gustaf Lagerby, Allan Magnusson, Margareta Nissby, Stig Hellberg, 

Inger Ågren-Grundelius. S E Ejeborg 

 

Planering inför sommarnumret 2009-2. 

 

Månadsmöten: 

 Månadsmöte 11 mars Bertil Malmodin Gustaf har referat 

 April Ulrika Knutsson.  Gustaf bevakar. Referat spara till höstnumret? 

 Vårlunch Torsång 13 maj  Aktuellt till höstnumret 

 

Studiebesök 

 Besök Vika kyrka 25 mars.  Inger Å-G har referat 

 Ernst Rolf-gården 6 maj  Aktuellt till höstnumret 

 

Resor: 

 Svansjön Gävle 23 mars.  Maud o Hans Nilsson har referat 

 Vårkryssning Leif Kronlund 28 april.  Stig Oskar H. Bevakar till höstnumret 

 Hemlig resa 12 maj 

 Nordvärmland, pilgrimstapeten 26 maj Gustaf kan referera 

 Nationaldagen Dalhalla Christer Sjögren 6 juni 

Övrigt: 

 Idrott. Eje har referat SPF-mästerskapet skidor. 

 Vad husen berättar 2 sidor Eje har referat 

  Ev referat Eje skogsvandringen 23 april f.m. 

 Hjälp till SPF-presentation vid kommunens Seniormässa 22 april i Folkets hus. 

Eje, Stig, Bosse och Inger arbetar med det. Referat till 2009-2 om det hinns med, annars till 

2009-3. 

 Distriktsmötet bild på faludelegaterna. Namnpresentation nya distriktsstyrelsen. 

Gustaf. Karin Michols berör i krönikan vad som varit på mötet. 

 Trio me´Bumba på Café Björken. Eje har referat. 

 Annonser. Allan M har tagit över. Dåligt intresse från många tidigare annonsörer. 

En helsida, fem kvartssidor, därav en ny (Slussbruden). 

 Redigering (Margareta+Inger+Gustaf). Föreningssidorna, Ordförandens sida, 

KPR+Brukarråden. Månadsmöten, studiebesök, resor, kursverksamhet, friskvård, väntjänst, 

kalendern, annonsförteckning. Gustaf tar emot och fördelar material för redigering bilder. 

 Webbsidan har stående ca ½ sida i SPF-nytt som presentation. Bosse uppdaterar 

innehållet.. 

 Stig H skall i styrelsen presentera och diskutera Gruppmail. 

 

Vi diskuterade fördelningen av material mellan SPF-nytt och webbsidan. Webbsidan är snabb 

och aktuell, har gott om plats även för fördjupning, har många besök av en inte så stor grupp 

föreningsmedlemmar som läsekrets men den ökar. SPF-nytt har alla medlemmar som 

läsekrets men är inte snabb och därmed inte så aktuell. Minskar intresset för SPF-nytt på sikt? 

Skall man öka intresset för webbsidan? Blir material presenterat på webbsidan ointressant när 

det kommer i SPF-nytt? 

Förslag till sammanfattning av diskussionen: Flertalet medlemmar sätter värde på ett 

innehållsrikt SPF-nytt och accepterar att webbsidan kan vara först med materialet. Mindretalet 



medlemmar vill läsa materialet på webbsidan när det är färskt och kan acceptera att läsa 

samma sak en gång till i SPF-nytt. Ev. kan man göra två versioner av samma material. Den 

som kommer med material kan själv bestämma hur materialet skall publiceras men om inget 

sägs utgår redaktionen från att fritt kunna disponera det för båda media. I en längre framtid 

kanske webbsidan har ersatt medlemsbladet även i vår seniorförening. 

 

 

SPF-nytt 2009-2, sommarnumret. 

Vecka 12. Gustaf har beställt tid hos REPRO för kopiering 1800 ex. 

Manusstopp fre. 17 april 

Redaktionsmöte tis. 21 april 14.00 på exp. 

SPF-nytt till Repro fre. 24 april 

Hämtas från Repro ons. 29 april (av Lars Inge Bäckström?) 

Distribution 5-8 maj 

 

 

Gustaf Lagerby 

 


