
Redaktionsmöte SPF-nytt 5 december 2011  

 
Närvarande:: Sven-Erik E, Gustaf L, Inger Å-G, Margareta N. 

 

V börjde med att utvärdera 2011-4. Positiva omdömen har hörts från medlemmar. 

 

Från Sahlanders tryckeri har kommit offert på tryckning av SPF-nytt 2012 fyra nummer: 

36 sidor 15 690. 40 sidor 22 270. 44 sidor 23. 85 kr. Vi ser många fördelar med Sahlanders 

trots priset som nog inte kan prutas. 

Printlab ska få en chans med ny offert för 2012. Service, lyhördhet för våra krav har inte varit 

bra. Två gånger slarviga fakturor med moms felaktigt påförd. I SPF-nytt vinternumret en 

annonssida felgjord, paginering ofullständig, ännu en gång ingen korrektur presenterad.  

 

Planering av innehållet i vårnumret 2012-1. 

Bild första sidan: Vi fortsätter temat falustatyer. Eje fotograferar Engelbrekt på torget. 

Margareta och Eje gör frågor om Engelbrekt. 

Månadsmöte 18 januari Inför VM: Gustaf 

Årsmötet 15 februari: Eje förbereder kort referat av nyheter från mötet. 

Årsberättelsen 2011: Eje förbereder kort sammanställning. Hela årsberättelsen skall finnas på 

vår webbplats. 

Studiebesök Dalarnas museum: Inget nyhetsvärde.  

Resor:  

Ålandsresan  6-7 december: Eje refererar med bilder. 

Madame Butterfly Folkoperan 13 november: Inger refererar med bilder. 

Nyårsresan till Hjalmar i Örebro: Hjalmarresa har vi tidigare refererat, avstår nu. 

Intervjuer: 

Eje intervjuar 95-årig kvinnlig föreningsmedlem. 

E. Börje Bergsman möjlig för intervju? 

Nya distriktsordförande Inger Nyberg: Eje fundera på intervju 

Dator-telefonutblildning i föreningen:  Gustaf fundera på referat. 

Stavgång reportage: Eje 

Långfärdsskridsko – hur blev det? Eje 

Virka, sticka, sy, knyppla: Inger fundera på referat. 

Föreningens statistiska profil: Inger föreslås arbeta vidare med frågan. Hur långt har Bo B, 

Allan M och Maud N kommit? 

 

Gustaf skall förbereda bidrag till årsberättelse 2011och P & PR-gruppens budgetsförslag för 

2012. 

 

Kostnadsersättning för året, t.ex. kontorsmaterial, bläck till skrivare kan var och en skicka till 

vår kassör. Se anvsningar. Meddela Gustaf vad ni begär! 

 

Vårnumret 2012-1  har manusstopp 14 februari, utgivning 6-9 mars. 

 

Nästa redaktionsmöte tisdag 17 januari 10.00 på exp.  

Kaffe och bröd till mötet:  Bröd Gustaf.  Kaffe ?? 
 

Falun 2011-12-05 
 Gustaf 


