
Redaktionsmöte Press & PR-gruppen 13 december 2012 
 

Närvarande: Bosse B, Sven-Erik E, Allan M (delvis), Gustaf L, Margareta N, Inger Å-G. 
 

Annonsfrågor 
 

Beslöts att även i fortsättningen erbjuda annonspaket om fyra nummer i följd där den fjärde 

annonsen är en gratisannons. 

Allan uppdaterar annonsprislistan. Annonsformaten måste tydligt framgå, t ex att 

halvsidesannons måste vara i liggande format. Erbjudandet att vi kan hjälpa till med 

annonsutformningen stryks. 
 

Allan bekräftade att han inte kvarstår som annonsansvarig 2013. 

 

Planering inför 2013 
 

Allmänt: 
 

Offert på tryckning 2013 tas in från Sahlanders. Gustaf ombesörjer. 
 

Uppdrogs åt Bosse att ta nytt foto på Karin (snett framifrån, tittar in i kameran). 
 

Margareta föreslog att Press- & PR-kommittén byter namn till t ex Informationskommittén. 

Hittillsvarande namn känns inte längre relevant. Gustaf vidarebefordrar förslaget till styrelsen. 
 

Margareta föreslår namnbyte på de olika utgåvorna till 
Våren 2013 / Sommaren 2013 / Hösten 2013 / Vintern 2013-14 
 

Den nyss genomförda enkäten diskuterades översiktligt. 

Några önskemål: 

- Intervjuer med intressanta medlemmar/personer 

- Mer om KPR:s och patientrådens verksamhet 

- Info om äldreboenden/alternativa boenden 

- Info från styrelsesammanträden 
 

Resultatet av enkäterna behandlas mera ingående längre fram. 
 

Bosse kommer att diskutera ordförandens spalt med Karin. Här kan rapporter från förbunds- och 

distriktsnivå samt föreningsstyrelsens sammanträden tas upp. 
 

Gustafs text och bilder från Luciafirandet publiceras på webbsidan. 

 

Planering av vårnumret (2013-1) 
 

Upplaga: 
Troligen samma som föregående nummer, dvs 2 300 ex. Gustaf bevakar. 
 

Omfång: 

44 eller 48 sidor, inkl 4 sidor Motionskort. Beslutas på nästa redaktionsmöte. 
 

Innehåll: 
 

Omslagsfoto (vårvintermotiv). Kom med förslag! 
 

Sidan 2 (styrelse, verksamhetsansvariga m m 2013). Margareta gör preliminär sida baserad på 

valberedningens förslag (finns hos Bosse ca 20 januari) och gör ev justeringar i samband med 

årsmötet. 



 

Månadsmöte januari – Gustaf. Här kan också kort nämnas om Luciafirandet, som i sin helhet 

ligger på webben. 
 

Studiebesök Frisörcentrum – Inger. 
 

Julbordsresan – med fokus på vädret. Eje plockar från webben. Halv/helsida. Högupplösta bilder 

beställs från Stig O. 
 

Konsertresa Schönbrunns Slottsfilharmoniker. Gustaf rapporterar. Halv/helsida. 
 

KGK – start av ny grupp. Eje helsida. 
 

Inger har bevakat teaterresan till La Cage aux Folles. Fyllig text publiceras på webben där bilder 

redan finns. Mera kortfattat i SPF-Nytt. 
 

Enligt enkäten önskar många läsare intervjuer med intressanta medlemmar/personer. I vårnumret 

intervjuas förslagsvis Nanna-Lisa Gilén. Inger kontaktar och intervjuar. 
 

Kurs Smartphone m m – Gustaf rapporterar. 
 

Skidor – halvsida inkl bild – Eje. 
 

Dansen 28 november – hur gick det, hur blir det i fortsättningen? Eje talar med Hans Thors. 

Notis. 
 

Resultatet av de båda enkäterna redovisas kort – 1 sida tillsammans – Bosse? 
 

Årsmötesreferat – Gustaf. 

Manusstopp 14 februari, men manus kan lämnas någon dag senare förutsatt att förutbestämd 

textlängd hålls. 
 

Sammandrag av verksamheten 2012 (1 – 1½ sida) – Eje. 

Bosse mejlar verksamhetsberättelserna till Eje ca 20 januari. 

 

Diverse allmänt 
 

Gustaf har lämnat budgetförslag för 2013 till kassören. 
 

Gustaf sammanställer verksamhetsberättelse 2012 och mejlar till övriga i kommittén. 
 

”Nyårsbord” (redaktionsgruppen) fredag 11 januari kl 12. Gustaf bokar. 
 

Sedvanlig ”brevduvelunch” fredag 8 mars kl 13.00. Inbjudan kommer. 
 

Margareta meddelade att hon har sagt OK till att efterträda Gustaf som sammankallande samt 

styrelsemedlem. 
 

Bosse bortrest fr o m 31 januari. 

 

Nästa sammanträde i redaktionsgruppen tisdag 29 januari kl 10.00 på exp 

för fortsatt planering av vårnumret 2013-1. 

 

2012-12-13 

Margareta och Gustaf 


