
Redaktionsmöte SPF-nytt 30 augusti 2011  

 
Närvarande: 

Gustaf L, Inger Å-G, Margareta N. S-E Ejeborg. 

Adjungerade: 

Karin Michols, Allan Magnusson 

 

Diskussion om annonssituationen.  

Allan M är ensam om ansvaret för annonsanskaffande. Svår marknad med många ofta 

utkommande annonsblad som konkurrenter. Vårt nedsatta annonspris kanske viss effekt.  

Allan är beredd att ansvara för annonserna även år 2012 och har inget behov av medhjälpare. 

Karin M anser att annonsanskaffningen bör fortsätta, dock med rimliga arbetsinsatser.  Karin 

skall höra med kommunens omvårdnadsförvaltning om intresse för annonser. 

 

Annonsmaterial från Veterankraft Dalarna kom inte i tid i presentabelt format. De 

återkommer inför nästa nummer. 

 

Förslag om en uppmaning i SPF-nytt till medlemmar att tala med firmor i sin omgivning om 

annonser.  

 

Utvärdering av 2011-3 höstnumret. 

Margareta N. inte helt nöjd med tryckeriet Printlab. Lågt pris och leverans i tid men brister i 

kundkontakterna (tex. uteblivet korrektur, önskemål från kunden uppmärksammas inte). Vi 

skall inför 2012 begära nya offerter, även från Sahlanders (förutsättning: utförande lika 

tidigare). 

 

Vi hade inför 2011-3 stort inkommet material och höstnumret kom att omfatta 48 sidor och 

stort redigerings- och layoutarbete. I fortsättningen bör vi nöja oss med 36 – 44 sidor. 

Innehållet presenterar föreningens stora programutbud verksamheter och innehåller också 

reserapporter och olika aktivitetsrapporter. 

 

Stort utrymme den här gången med golf. 

 

Diskussion om innehållet i de kommande numren av SPF-nytt. 

 Vi fortsätter med presentationer av funktioner och arbetsgrupper. 

 Reserapporter och studiebesök där både personliga upplevelser och intressanta fakta 

får plats. 

 Presentation av enskild medlem som har något intressant att visa eller berätta. 

 Månadsmötena bör uppmärksammas med reportage även i fortsättningen. 

 

Uppgift till Programkommittén: Presentation i SPF-nytt av månadsmöten och studiebesök bör 

göras utförligare för att bli mer attraktiva. 

 

Innehåll i kommande nummer förslag: 

 

Månadsmöte 14 sept. Falu gruva. Gustaf 

Månadsmöte 26 okt. Kartor Gustaf 

Studiebesök   ?? 

SPF-dag Mannekänguppvisn. m.m. o bilder Inger 



 

Resor reportage  

Hemlig resa 18 aug.  Gustaf lyssna med arr Gunnar Helgesson 

Peter Carlsson & Co 17 sept. ? 

Skultuna o Sala Silvergruva 22 sept. ? 

Film- o biografmuséet, CTH 11 okt. ? 

 

Friskvård 

Boule, nuläget, framtid  Eje 

Intervju med Torsten Löfgren Eje 

Intervju med äldre dam på Väntjänsten Eje 

 

KPR-spalt   Kerstin Stafås 

Boendemöjligh. i Falun för pensionärer Bo B förslag till presentation 

Medlem 1 900 uppmärksamma, när, hur ? 

Förstasidebild förslag: Eje fotograferar, skriver/eller gör frågor om J. O. Wallin i 

Läroverksparken. 

Vädjan till medlemmarna att tipsa om annons i SPF-nytt. Gustaf formulerar 

Tandvårdsinfo om högkostnadsskydd m.m. Karin Michols 

Info om avgifter m.m. i sjukvården Gustaf samla 

Brukarråden, dagsläge, framtid m.m. Inger 

Medlemsregistret, pres. av Maud Nlsson  Gustaf? Inger? 

Programkommittén presentera ?? 

Sittande gymnastik - blev den av? Margareta kollar 

Höstens skogsvandringar  Eje 

 

Be Ruth Trued skicka de annonser som blir omfattande på ett tidigt stadium till Margareta för 

redigering/sammandrag. 

Från exp: Om reseanmälan sker med e-post skall exp. kunna svara med e-post och kunna 

ställa kompletterande frågor om anmälan. 

Gustaf meddela Ruth Trued. 

 

Gustaf förbereda offert för 2012. 

 

Vinternumret 2011-4  har manusstopp tis. 8 nov, utgivning 30 nov – 2 dec. 

Nästa redaktionsmöte mån. 17 okt. 10.00 på exp. 

Då rapportera läget: 

Vad finns klart? 

Vad är på gång? 

Ytterligare material för vinternumret? 

 

Kaffe: Eje 

Bröd: Gustaf 

 
 


