
Redaktionsmöte torsdag 20 januari 2011  
 
Utvärdering av 2011-1 

Reaktioner vi fått: 

Innehållet informativt, överskådligt, bra balanserat innehåll, stimulerande layout, ”ungdomligt 

presenterat”, ”föreningens bästa ansikte utåt”.  Några anmärkningar på utformningen (för små 

marginaler). Papperskvalitén tycker man är OK, även på omslagssidorna. Väl dyrt och 

påkostat, särskilt färgen, har några tyckt. 

Vi beslutar att i någon form gå ut till medlemmarna med information, teknisk och ekonomisk, 

om SPF-nytt, hur vi jobbar med medlemsbladet. 

 

Planering för 2011-2, Inför sommaren. 

 

Tidtabell för utgivningen 2011: 

2011-2 Inför sommaren. Manusstopp tis. 12 april Distribution  4-6 maj 

2011-3 Höstens program Manusstopp tis. 9 aug. Distribution 31 aug. – 2 sept. 

2011-4 Inför vintern Manusstopp tis. 11 okt. Distribution 2-4 nov. 

 

 

Idéer inför kommande nummer utan inbördes ordning. 

 

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

skriver för framtida nummer. 

 Statistisk presentation av vår stora förening. Allan M. jobbar med statistiken. Bosse B 

åtar sig grafiska presentationen när materialet finns. 

 Gustaf har vidtalat Kerstin Stafås om rapporter från KPR. Läggs till KPR-spalten. 

 Föreningens bowling reportage. Eje så småningom. 

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

 Månadsmöte jan. Jan Axcelsson  Gustaf skriver 

 Årsmötet sammanfattning. Eje samlar viktiga punkter från årsberättelser och 

årsmötesförhandlingar. 

 Månadsmöte mars Per Grundström Stadsbyggnad.  Gustaf 

 Månadsmöte april Sir Ernest Cassel.  Gustaf 

 Månadsmöte maj Dössberget   ?? Aktuellt för 2011-3 

 Studiebesök Främby hallar 2 feb.    Eje bevakar 

 Studiebesök medicinhistoriska museet 30 mars.  Inger Å-G skriver 

 Besök Sundborns kyrka 27 april    ?? Ev. till 2011-3 

 Grevinnan Maritza Gävle 27 feb.   Vidtala någon deltagare? 

 Iggesundsrevyn sö 6 mars   ?? 

 Älgsafari 29 mars  Eje bevakar 

 ”Lik i garderoben” Tällberg ?? Låter vi vara…. 

 Vårresa Stockholm Söder 28 april. Inger Å-G 

 Värmland våren 3 maj.  ?? 

 OD: s vårkonsert Uppsala 22 maj.  ??  

 Motionssimning ny aktivitet. Eje bevakar 

 ”Lunch tillsammans”. Inger Å-G bevakar 

 Från vårens distriktsstämma 23 mars. Bosse B skriver 

 Allan M: s traditionella info om försäkringarna. 



 Inbjudan till golfmästerskap 

 Preliminär info om septembers Seniorvecka. Gustaf frågar Karin M. 

 

Gustaf meddelar snarast arbetsgrupperna om tidtabell för utgivningarna (manusstopp och 

distribution).  

Kan Margareta för vårt eget bruk uppdatera den fullständiga översikten? 

 

Gustaf inbjuder en månad före manusstoppet 12 april att komma med bidrag i god tid. 

 

Redaktionsgruppen kommer att bli inbjuden till brevduvornas lunch. Möjligheter till 

ömsesidig information och diskussion. 

 

Redaktionsgruppens nästa sammanträde fre. 1 april 10.00. (Obs inget skämt!!) 

Bosse kaffe, Gustaf bröd. 

 

Gustaf 

 
 


