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Närvarande: Bo Bäver, Sven-Erik E, Gustaf L, Margareta N, Inger Å-G., Allan M, Bertil J. 
 
Annonser. 
Många annonser har anmälts, ca 6 sidor, överraskande många.  

 En reseannons och ännu en på ingående väcker en principfråga. Helsidesannonsen är 
utformad av och ska betalas av reseföretag och deltagande ska anmälas till SPF Falubygden. 
Resekommittén ansvarar för innehållet men företaget utformar och betalar den. I 
resekommitténs program ska hänvisning till annonsen finnas. Diskussion om principfrågan. 
Ekonomiskt bra med annonser och kort hänvisning men de tar litet mer plats. Man kan 
förvänta sig att fler arbetsgrupper kommer att göra på samma sätt. Vi beslutar att för 2012-3 
godta den nya principen.  Viktigt att vårt SPF-Nytt inte blir ett annonsblad som tränger ut 
redaktionellt material. Kanske ska vi inrikta sig på max. 4 sidor annonser? 

 Redaktionen vill ha halvsidesannonser i liggande format. 

 Allan redigerar ändringar i annonsinbjudans text. 
 
Diskussion om ev. nya medarbetare i P & PR-kommittén. 
Diskussionen fortsätter. SPF-nytt behöver f.n. inga ny fasta medarbetare men plats kan finnas för 
tillfälliga uppdrag att skriva och referera. Detsamma gäller webbredaktionen. 
Gustaf ska kontakta två nya föreningsmedlemmar med medievana för att efterhöra intresse för 
tillfälliga uppdrag. 
 
Dalarnas Tidningar har numera en återkommande gratisspalt ”På gång” i Dalarna. Evenemang och 
händelser öppna för allmänheten”. Våra aktivitetsgrupper skall påminnas om den möjligheten till 
annonsering. 
 
I höstens SPF-Nytt: 
 
Omslagsbild: Höstmotiv med ”enkelt” motiv eller synlig förgrundsfigur. Gustaf förslag: Jonglören på 
Holmtorget, konstnär Jörg Jeschke.  
Väntjänstens sommarutflykt 2 aug. till Stora Skedvi, 
28 juli Musikresa till Vattnäs Konsertlada.  
Golfmaterial från Eje 
Skogsvandring avslutning Eje 
Nostalgiresa 
”Vem hjälper” från KPR (kan ev. uppskjutas till nästa nummer 
KGK: s fäbodbesök uppskjutas eller utgå. Finns på webbplatsen.  
Ändringar. 
Reportage om SPF:s boule-SM 25-26 augusti hinner inte införas i höstnumret. I stället notis med 
hänvisning till webbplatsen. 
 
Studiebesök och Kulturkommitténs program: Dubbelbokningar 24 okt och 21 nov. Gustaf kontaktar 
Kulturkommitténs Bodil Skogberg för att ge chans till samordning och ändringar.  
 
Manusstopp 14 augusti 
Nästa redaktionsmöte 16 augusti 10.00 på exp. 
 
Falun 2012-08-09 
 
Gustaf 


