
Redaktionsmöte fredag 13 maj 2011 

 
Närvarande: 

Bo B, Eje, Gustaf, Inger, Margareta, Stig H. 

 

Gustaf berättade kort från Daladistriktsmötet 5 maj för föreningarnas informationsansvariga.  

Sune Rytter hade genomgång för webbsideansvariga och ställer sig till förfogande för 

rådgivande besök till de föreningar som behöver. 
Stig Meiton, journalist gav råd om kontakter med media och redaktioner Råd om formulering 

och disponering av artikel- och notisförslag till tidningar. 
 

Genomgång och kommentarer till nyss utgivna 2011-2. 
 

Tidtabell för utgivningen 2011: 

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

2011-4 Inför vintern Manusstopp 8 november. Distribution 30 nov-2 dec. 
 

Planering inför kommande nummer 2011-3, Höstens program. 
Ingen inbördes ordning. 

 

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

Bosse B åtar sig grafiska presentationen när materialet finns. Ärendet vilar 
 Motionssimning ny aktivitet. Eje bevakar ev. 

 Resa Historiska Malta. Referat Gustaf kommer 

 Resa ”Liket som visste för mycket”. Hans Nilsson har reportage. Bilder Stig H 

 Info om kostnader m.m. för SPF-nytt. Gustaf 

 Intervju m Torsten Löfgren. Eje 

 Referat från sommarens stadsparksmusik med bilder. Inger 

 Resa till Forsmark och Mackmyra 28 juni. Gustaf kolla bland deltagare om 

referent 

 Resa Engelbrekt 22 juli. Eje refererar 

 Golfsamling fr. 25 maj Samuelsdal och Föreningsmästerskap Aspeboda28 juni. 

Eje bevakar. 

 Väntjänstens besök för äldre till Grycksbo Stora fabriken 27 juli. Inger refererar, 

om hon ej kan refererar Eje. 

 Skogsvandringarnas avslutning. Margareta o Eje. 

 Planering för höstens skogsvandringar. Behov av längre sträckor och kortare 

sträckor. Stavgångsalternativ. Eje och Margareta planerar vidare. 

 Något från trafikkommittén. Bo B. 

 Sida från SPF: s skrivargrupp om Haikudiktning och deras egna dikter. Inger. 

 Bo B kommer att delvis omarbeta info om SJ och info om webbplatsen. 

 Bo B skall gruppfotografera exp-personalen för webbplatsen och SPF-nytt 

 Omslagsbild. Kom med förslag! Högupplöst bild, motiv med höstkänsla, bild av 

aktuell företeelse i föreningen eller omvärlden. 

 Vad händer med boulen? Höstplanering? 

 Enkel överskådlig information till medlemmarna om aktuella konkreta 

boendemöjligheter för äldre. Bo B gör research hos välinformerade tjnstemän i 

kommunen. ”Inte bara planer”. 

 Allmänt bör vi uppmärksamma framåtriktade frågor, planering. 



 

Manusstopp 2011-3 tis. 9 augusti. 

Gustaf skall påminna ”bidragsgivarna” ca en månad innan om manusstopp. 

 

Redaktionsgruppens nästa sammanträde ons. 10 augusti 10.00 på exp. 

 

Vi avslutade med lunch tillsammans på YA-akademin snett över gården. Trevlig miljö, bra 

servering, god mat. 
 

Vi ses! 

 

Gustaf 

 
 
 


