
Redaktionsmöte tors. 25 november 2010 

 

Närvarande:  Margareta, Eje, Inger, Gustaf. Första delen Gun o Martin Löfdahl 
 

Diskussion med Gun och Martin om den nya utgivningstiden för 2011-1. Kom till för att 

bättre passa publiceringen av vårprogrammen i ett enda nummer. Planeringen för Gun o 

Martin behöver då läggas om och innebär vissa nackdelar, brevduveschema måste göras före 

jul. Expeditionspersonal behöver ställa upp fre. 7 jan. när leveransen kommer. Gustaf skall 

tala med dem. 
 

Räkningar för utgifter och budgetförslag för 2011 till kassören P.O. Odén senast 19 dec 
Verksamhetsberättelse från gruppen till sekr. Bengt Ekström senast 10 jan. 

 

Kvarstående och nya arbetsuppgifterför kommande nummer av SPF-nytt. 
 

 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 för framtida nummer. 

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

förening. Maud har hänvisat till Allan M. Han jobbar med statistiken Vi avvaktar. 
 Gustaf har pratat med Kerstin Stafås om rapporter från .KPR. 

 Distriktet – vad gör dom? Eje kontaktar distriktets nya ordf. och andra för artikel 

om honom och översiktligt om distriktets arbetssätt. 

 Redaktionens resursbehov: Någon kunnig layoutare i föreningen att fråga om 

annonsredigering. Gustaf och Allan har framfört till nya medlemmar.  

 Månadsmöte nov. Örjan Hamrin. Gustaf 

 Luciafirande i SPF Falubygden. Kort reportage o bild el.bilder redan i 2010-4. 

Inger. 

 Traditionellt julbord på ålandsbåten. Eje reser och bevakar. 
 Margareta och Inger har gjort årsprogram för namn och förstasidesbild för SPF-

nytt.. 

 Förslag till förstasidesbild för 2011-1: bild på gammal tryckpress på Grafiska 

verksstaden och litet undertext. Eje ordnar. 

 Föreningens bowling reportage. Eje. 

 Namn och bilder från föreningens boule-tävlingar. Vi avvaktar. 

 Kort notis om distriktsrapporter i Veteranens webbplats - Landet runt – Dalarna. 

Gustaf. 

 Reportage o bilder Birgittagården. Gustaf 

 

Vi arbetar med utgivningsplanen för 2011. Margareta och Inger fingranskar ännu en gång nr 

2011-2-4. 

 

Fr.o.m. 2011-1 anlitas printlab. 

De kommer att leverera till exp. efter överenskommelse. Gustaf, Margareta och Inger skall 29 

nov slutligt diskutera datum för tryckning och särskilt datum för leverans fredag 7 jan, fm.  
 

Nästa redaktionsmöte fredag 10 december 10.00 på exp. Manusstopp samma dag. 
 



Gustaf 

 


