
Redaktionsmöte Press & PR-gruppen 9 november 2012  
 

Närvarande: Bosse B, Sven-Erik E, Stig O H, Bertil Jäderberg, Gustaf L, Margareta N, Inger 

Å-G.  

 

Fortsatt planering för 2012-4 vinternumret m.m. 

 

Upplagan: Det blir 44 sidor plus i mitten 4 sidor läsarundersökning. En del material får stå 

över till vårnumret. Från tryckeriet ska beställas 2 300 ex, samma antal som höstnumret. 

 

Annonspriser för 2013. 

Vi beslutar att höja annonspriserna med styrelsens medgivande. I ett första steg höjer vi  

Helsida från 900 till 1 200 kr. Halvsida från 500 till 700 kr. Kvartssida från 300 till 400 kr. 

Gustaf underrättar P O Odén 

 

Erich Colberg, valberedningen önskar besked senast 18 nov. från arbetsgruppernas 

verksamhetsansvariga vilka i gruppen som kvarstår eller kommer att sluta. Gustaf kommer att 

svara. Alla närvarande i gruppen vill kvarstå i något uppdrag. Gustaf skall särskilt fråga 

frånvarande annonsansvarige Allan Magnusson om besked. 

 

I styrelsen har Erich Colberg diskuterat i vilken arbetsgrupp annonsansvariga bäst hör hemma. 

Erich funderar om annonsansvariga bäst skulle passa i den nybildade Näringslivskommittén, 

Styrelsen beslutade 6 nov. att den skulle bildas. Om annonsansvariga får anknytning till 

Näringslivskommittén i fortsättningen måste vår redaktionsgrupp ändå kunna ha dem som 

"adjungerade" för att diskutera inpassningen av annonser i SPF-nytt och hur många annonser 

som får plats i numren. 

 

Genomgång av material för de 44 sidorna. 

Mycket material från resor finns. I fortsättningen kanske de flesta reseberättelser kan 

publicerat på webbplatsen som har stort utrymme för bilder. Ev. kort omnämnande i SPF-nytt. 

Reseberättelser i SPF: s egen regi ska prioriteras. 

 

Lokaler för Björkens verksamhet: Häromdagen har frågan lösts: Verksamheten flyttar bara till 

lördagarna. Alla nöjda. Eje har skrivit. 

Träffpunkterna för äldre kan bli artikel i vår. 

Vi ska vara öppna för nyheter i föreningen, ev. i smånotiser. Också på webbplatsen. 

 

Gustaf tar emot redovisning av utgifter var och en haft under året som ska ersättas.  

Gustaf ska sammanställa P&PR-gruppens budgetförslag för 2013. 

Gustaf, Bosse och Stig Oskar ska sammanställa gruppens årsberättelse inklusive webbplats 

och gruppmail. 

 

Nästa sammanträde i redaktionsgruppen torsdag 13 december 10.00 på exp.  

Då ska kommande vårnumret 2013-1 planeras. 

Gustaf tar med lussekatter och pepparkakor 

 

2012-11-10  

Gustaf L 
 
 


