
Redaktionsmöte Press- o PR-gruppen 7 september 2012 
 

Närvarande: Bosse B, Sven-Erik E, Stig O H, Gustaf L, Allan M, Margareta N, Inger Å-G., 

 

Utvärdering av höstnumret 2012-3. 
Numret är nyligen utgivet. Inte så många reaktioner ännu från medlemmarna. 

 

Diskussion om bladets innehåll i allmänhet. Redaktionen känner behov av förnyelse av 

bladet för att inte fastna i gamla rutiner.Vi utvärderar innehållsförteckningen. Den har ”alltid” 

funnits där. Vi tror den inte behövs, den utgår på försök. 

Bosse B föreslog medlemsenkät om bladets innehåll, vad bör ha mer eller mindre utrymme, 

annat bör finnas med? Förslaget om enkät tas upp i styrelsen, som bör ansvara för uppdraget. 

Vårt erbjudande: Inger, Bosse, Stig Oskar utarbetar förslag till enkät, Inger sammankallande. 

Enkäten kunde distribueras via gruppmail och som bilaga till postburna bladet. Svar gärna 

med e-post. 
Önskemål om KPR-spalten: Gärna kortfattat om aktuella ärenden och resultat. 

Önskemål om Patientråden: Gärna då och då rapport om behandlade ärenden. 
 

Om annonser: Vi står fast vid tidigare beslut om max 4 sidor betalda annonser. I dem ingår 

också ev. betalda annonser från reseföretag. Resekommittén kan under rubriken ”Resor” 

hänvisa till annons men inte göra egen resebeskrivning. Betald reseannons kan i vårt A5-

format inte innehålla finstilt text. Gustaf diskuterar med Ruth Trued. 

Allan M känner sig allvarligt handikappad av sina hörselproblem och vill utgå som 

annonsansvarig. Han ska ta upp det med styrelsen. 

 

Produktionsplan för 2013. Margareta N gör upp förslag som ska förankras i Resekommittén, 

Studieommittén och Distributörerna (Löfdahls). Gustaf förankrar. 
 

Gustaf nämner att ordf. i Valberedningen Erich Colberg önskar träffa redaktionsgruppen för 

att diskutera P&PR-ansvarig för 2013. Vi föreslår v 38, 17, 18, 19 el 21 sept. 10-12. Gustaf 

har nu framfört inbjudan. Erich Colberg väljer fre, 21 sept 10.00 på exp. Inger o Margareta 

ordnar kaffe o bröd. 

 

Planerat innehåll i 2012-4 (44 sidor): 

 

Referat om SPF-dagen i Lilltorpet. Inger refererar o fotograferar. Eje stand by. 

Resa 7 okt Fanny o Alexander: Gustaf kollar bland anmälda om referent. 

Resa 10 nov. La Cage aux folles: Inger hinner komma med referat. 

Månadsmöte 12 sept. Grönköping: Gustaf refererar. 

Månadsmöte 10 okt om läkemedel; Gustaf refererar 

Månadsmöte 7 nov. Strindberg: Inger refererar. 

Studiebesök 24 okt. Förlagssystem: Eje refererar. 

Kulturkommitténs Lästips Inger skriver. 

Kurs Läsplatta/smartphone: Gustaf skriver. 

Skogsvandringar 10 år – bild + kort text. Eje 
Ev. intervju me Erich Colberg. Eje 

 

Nästa redaktionsmöte inför 2012-4  tors. 25 oktober 10.00 på exp. 

 

2012-09-07 Gustaf L 


