
Redaktionsmöte SPF-nytt 16 februari 2012 
Närvarande:: Sven-Erik E, Gustaf L, Inger Å-G, Margareta N. Närvarande i annonsfrågorna 

Allan Magnusson 

 

Annonser. 

I årets budget är planerade annonsintäkter 10 000 kr. Vi får se hur det går. 

Allan och Bertil Jäderberg är annonsansvariga 2012. Vi gläder oss åt att Bertil kommit med. 

De ska kallas till PPR: s möten och diskutera annonsfrågorna, hur vi bäst samarbetar. 

De ska få rapporter från PPR: srbetsmöten. 

Om annonsformaten: Vi ska erbjuda helsides, halvsides och även i fortsättningen 

kvartssidesannonser. Kvartssida har visat sig intressant för små företagare. Fyra kvartssidor är 

krångliga att redigera men ger föreningen större intäkter än en sida i de större formaten. 

 

Planering av innehållet i vårnumret 2012-1. 

 

Sidoantalet 40 sidor med Motionskortet 4 sidor i mittuppslaget och därunder Kalendern. 
VI gick igenom materialet och planeringen sida för sida. 

 

Bild första sidan: Eje har fotograferat Engelbrekt på torget o skrivit fyndig helsida intervju 

med den gamle. 
Månadsmöte 18 januari Inför VM: Gustaf har refererat och fotograferat 

Årsmötet 15 februari: Gustaf förbereder referat av nyheter från mötet. Eje tar bilder av 

avtackade Barbro A och Allan M. 

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

webbplats. 

Resor: 

Eje har intervjuat om föreningens resor 

Madame Butterfly Folkoperan 13 november: Inger har refererat med bilder. 
Intervjuer, reportage: 

Nya distriktsordförande Inger Nyberg: Eje planerar intervju och bild till sommarnumret. 
Dator-telefonutbildning i föreningen: Gustaf fundera på referat, planeras till sommarnumret 

Skidturer o vallningstips SPF. Eje har skrivit 
Boule, och bowling, Eje har artikel 

Virka, sticka, sy, knyppla: Inger har arrtikel och bilder. 
Vi tar in halvsida presentation av Cathis Dicanders friskvårdsprojekt, diskuterat i styrelsen. 

Allan kollar Artics intresse för annons att ansluta. 

 

Vårnumret 2012-1  har manusstopp 14 februari, till tryckning 24/2, utgivning 6-9 mars. 

Sommarnumret manusstopp 8 maj 

 

Föreningens info till nya medlemmar15 mars 13.30 på Missionskyrkan: Eje presenterar Press 

& PR. Troligen är Bosse Bäver hemma för info om webbplatsen. 
 

 PPR- gruppen inbjuden till brevduvelunch fre. 9 mars 13.00 på Küselska krogen. Enskild 

anmälan senast 6 mars. Inbjudan skickad. 

 

Nästa redaktionsmöte tisdag 6 mars 10.00 på exp. 

Bröd till mötet: Eje eller Bosse? Kaffeburk snabbkaffe finns. 
 

Falun 2012-02-18 Gustaf 


