
SPF Falubygden Redaktionsplanering 27 augusti 2010 
 

Närvarande: Bo B, Sven-Erik E, Gustaf L, Margareta N, Lennart P, Inger Å-G, Stig H 

Närvarande 10.00–10.50: Karin Michols 

 

Utvärdering av höstnumret 2010-3. 
 

Vårt medlemsblad skall vara en presentation av föreningen, dess funktionärer, fakta om 

föreningen, medlemsmöten, studiebesök, rese- och studieverksamhet, friskvård, väntjänst 

m.m. Innehålla referat, rapporter från våra aktiviteter, resor m.m. som kan vara intressanta för 

medlemmarna. 

De reaktioner och kommentarer vi mött har varit övervägande positiva. En anmärkning har 

varit att presentation av kursverksamheten kunde vara mer enhetlig och överskådlig. Kommer 

att tas upp med studiekommittén av Karin M, bevakas av redaktionen. 

 

Planering inför framtiden. 
 

Kan utgivningskalendern bli bättre? Hur många nummer per år? 

Utgångspunkten sedan starten har varit minst fyra nummer per år för att undvika moms på 

periodiskt medlemsblad, vi har gett ut fyra nummer. Vi har uppfattat att föreningen och 

medlemmarna har intresse av att vi behåller det antalet. 

Vi diskuterade hur kurs- rese- och annat utbud bäst presenteras. Årsstämmans placering i 

februari har hittills bestämt tidtabellen för vårnumret. 

Vårnumret. Kan man göra alla vårpresentationer i ett tidigt vårnummer (slutet av januari) 

Kan kommittéerna vara klara med programmen i december - början av januari? Vårnumret 

kan innehålla inbjudan till årsstämman. Kan resultatet av årsstämman presenteras direkt på 

vår webbsida och senare i SPF-nytts sommarnummer? 

Sommarnumret ges som tidigare ut i maj. 

Höstnumret innehåller som tidigare all höstpresentation . Kommittéernas arbete kan bli 

enklare om man gör höstprogrammen färdiga i juni innan sommaren. Redaktionens och 

brevduvornas arbete blir enklare om höstnumret ges ut närmare månadsskiftet aug-sept. 

”Inför vintern” har hittills innehållit programutbudet för första vårmånaderna innan det 

hittills mycket sena vårnumret utkommit i början av mars. Det skulle inte behövas. 

 

Gustaf och Bosse B presenterar förslagen i styrelsen. 

 

Tryckning: 

Vi har en överenskommelse med Sahlanders Grafiska för år 2010: Samarbetet har varit bra, 

resultatet tillfredsställande och priset rimligt. Tryckningstiden kanske kan förkortas, detta 

skall tas upp med Sahlanders (Gustaf och Margareta). 

Alternativ Printlab skall undersökas (Gustaf) utan att relationen till Sahlanders får störas. 

Vi arbetar vidare med Margaretas förslag till förbättring av produktions- och 

utgivningsrutinerna utifrån nya förutsättningar. 

 

Annonser: 

Antalet annonser i SPF-nytt har minskat under åren. Intäkter 2008 blev 42 600 kr. År 2009 

25 000 kr. Första halvåret 2010 starkt minskande tendens. Annonsmarknaden är svårare. 

Annonsbladen till alla hushåll bjuder varje vecka på lokal reklam. Vårt blad är inte lika 

attraktivt . Har vi för högt pris: 800 för kvartssida, 1 200 för halvsida, 1 800 för helsida? Vi 

vill nu föreslå i stället 300, 500 och 900 kr per annons. 



Skall vi samla annonserna till två utgivningstillfällen, till ett tidigt vårnummer och till 

höstnumret? 

 

Gustaf och Bosse B presenterar förslagen i vår styrelse. 

 

Förslag till innehåll i 2010-4. Kan också sparas till vårnumret 2011-1. 
(utan inbördes ordning) 

 

 Presentation av föreningens linedance. Inger 

 Spf-dagen på Lilltorpet bevakas. Eje 

 Presentation av våra hörsel- resp. synombud, varsin halvsida. Inger 

 Kortkort om segrande falubock. Bosse B 

 Golfmästerskapet. Eje 

 ”Halv två hemma hos mig”. Socialt matreportage. Eje 

 Skrivarcirkeln igen. Vi väntar, har tidigare presenterats 

 Motionslotteriet resultat 

 Samla historiska fakta med bilder om Stadsparken? Något för en studiecirkel? 

Stig O skall diskutera med Pia Ekström. 

 Intervju med SPF-medlem aktuell i samhället, t.ex. idrott, politik. Eje föreslår 

och skriver 

 Föreslå registeransvariga Maud N. att göra en statistisk presentation av vår stora 

förening. Gustaf frågar. 

 Höstens månadsmöten. Gustaf skriver 

 Något resereportage 

 

Vi behöver ett nytt redaktionsmöte innan nästa styrelsemöte 13 september. 

Förslagen till viktiga ändringar måste diskuteras igen innan de presenteras. 

Förslag: 

Onsdag 8 sept. 10.00 eller torsdag 9 sept. 10.00 

 

Falun 2010-08-28 

Gustaf 
 
 


