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Förslag till utgivningskalender för SPF-nytt. 
 

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

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

medlemmarna har intresse av att vi behåller det antalet. 

Press- o PR-gruppen vill föreslå ändringar i utgivningskalendern. 

 

Månadsmöten, studiebesök, kurser, resor, friskvård m.m. presenteras bäst i ett vårnummer, ett 

sommarnummer och ett höstnummer. 

Nuvarande sena utgivning av vårnumret i månadsskiftet februari-mars gör det nödvändigt att 

redan vinternumret måste ha en stor del av vårens program som sedan måste upprepas och 

kompletteras i vårnumret. 

 

Förslag till ändring: 

Vårnumret. 

Bestämmande för vårnumrets utgivning har hittills varit 

Årsstämmans placering i februari med beslut om styrelse och funktionärer för kommande år. 

Årsstämmans beslut om årsavgifter så att inbetalningskort kunde skickas med vårnumret 

genom brevduvorna. 

Distriktet vill ha sin del av årsavgiften inbetalad senast sista mars. 

Kan man göra alla vårpresentationer i ett tidigt vårnummer (januari)? Kan kommittéerna 

vara klara med programmen i december? Vårnumret kunde innehålla inbjudan till årsstämman. 

Resultatet av årsstämman kunde presenteras direkt på vår webbsida och i gruppmail, senare i 

SPF-nytts sommarnummer. 

Kan man hitta en lösning på frågan om årsavgiftens storlek och föreningens marsinbetalning 

till Distriktet?  Kan inbetalningskort skickas redan med tidiga vårnumret och föreningen 

justera i efterhand? Kan brevduvor och post skicka inbetalningskorten separat direkt efter 

årsmötet? 

Sommarnumret ges som tidigare ut i maj med bl. a. sommarens program. 

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. 

 

SPF- NYTT PRODUKTIONSPLAN 2011 (Margareta N.) 

Grovskiss som underlag för fortsatt diskussion (med reservation för feltänk) 
Ett ”tight” schema som förutsätter att tryckeriet klarar jobbet på 5 tryckdagar. 
 

2011-1  

Manusstopp                          mån 10/12 

Konvertering till pdf sön 19/12 

Till tryckeriet mån 20/12 

Korrektur tis 21/12 



Tryckning                              v 51-52-1 

Leverans o kuvertering            mån-tis 10-11/1 

Distribution                            ons-fre 12-14/1 

  

 

Tryckning: 

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

resultatet tillfredsställande och priset har bedömts som rimligt. Gustaf har fått besked att man 

kan trycka fredag till fredag med fem arbetsdagar om man beställer senast en månad i förväg. 

Alternativ Printlab har undersökts (Gustaf). Stig Larsson har gjort en intressant offert för 

2011. Ett nummer 44 sidor i färg 2 000 ex. för 13 700, en veckas tryckningstid efter 

förbeställning, leverans till kunden. Förvånansvärt billigt. Man har skickat exempel på 

tryckning för olika kunder. Ser helt OK ut. Skall diskuteras med Sahlanders. 

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. 

Allan beredd diskutera prisförslaget m.m. med styrelsen. 

 

Reviderade förslag till innehåll i 2010-4 eller senare (utan inbördes ordning). 

 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 

 Motionslotteriet resultat. Påminna Hans Thors. 

 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 

 Resereportage. Hans o Maud Nilsson har kommit med reportage från Hemlig 

resa (Furudal) resp. Opera på Skäret. Gustaf skall redigera. 

 Skogsvandringarna. Reportage med bilder om de tre ansvariga. Inger och 

Margareta 

 Studiebesök. Vi kollar bland de anmälda. 

 I andra föreningar bildas aktivitetsgrupper som själva väljer aktivitet (Allan). 

Något att studera vidare? Kan diskuteras vid ”sammankallandeträffen” 23 sept. 

 Bosse erbjuder sig att på nätet kolla andra föreningars aktiviteter. 

 Förstasidan på 2010-4. Förslag falumotiv. Ex. Holmtorgets ”marknadsgycklare”, 

Bosse fotograferar. Lennart söker motiv kring gruvan och världfsarvet. 

 

Nästa redaktionsmöte fredag 29 oktober 10.00. Manusstopp måndag 1 december. 

 



Falun 2010-09-10 Gustaf 


