
Redaktionsmöte Informationskommittén 15 februari 2013 
 
Närvarande: Sven-Erik Ejeborg, Margareta Nissby, Inger Ågren-Grundelius 
 

Margareta rapporterade från konstituerande styrelsesammanträdet den 13 februari: 

– Vice ordf Kerstin Stafås, kassör Per-Olof Odén, sekr Bo Bävertoft, allt lika föregående år 

– Distriktsstämma i Malung 20 mars: 9 deltagare från SPF Falubygden 
– Mottagning av nya medlemmar: 15 april 

– Halvårsträff för verksamhetsansvariga: 6 mars 
 

Slutlig planering av vårnumret (2013-1) 

 

Distributionen något försenad pga personalproblem hos tryckeriet: 

– Leverans till exp 5/3 i stället för 1/3 

– Hos läsarna 6-11/3 i stället för 5-8/3 
  

Omfång: 40 sidor plus 4 sidor Motionskort 

 

Innehållet genomgicks sida för sida. 

 

Omslagsfoto:  Bosses istappsbild. Bildtext: lämplig vårdikt. 

 

Sidan 2 (styrelse, verksamhetsansvariga m m 2013) nu definitiv. 

 

Eftersom Gustaf insjuknat hade Sven-Erik skrivit årsmötesreferatet. 

 

Inger meddelade att det tyvärr inte blev någon intervju med Nanna-Lisa Gilén, som var tveksam 

till publicering. 

 

KGK: inbjudan till ny grupp på sid 34 samt blänkare på kurssidorna.   

 

Vad kan strykas/kortas i händelse av platsbrist? 

– Nyårskonserten i Gävle (hänvisning till webben) 

– Julbordsresan till Åland (hänvisning till webben) 
 

Lagom lång rapport från KPR hade inkommit. 

Däremot ingen rapport från patientråden. 

 

Kulturkommittén hade skickat rapport från senaste lästräffen. Kortversion på kultursidan med 

hänvisning till webben. 

Dessutom hade kulturkommittén aviserat en rapport från teaterbesök. Ingenting hade hittills 

inkommit. Margareta påminner. Oklart om plats finns. 

 

Falu Begravningsbyrå hade lämnat ny annons i rätt format (halvsida liggande). 

 

Tankar/förslag inför senare nummer: 

– Notissida? 

– Diskuterades månadsmötesreferaten. Kan de kortas till  halvsidor vid ev utrymmesbrist (med 

fullständig version på webben)? 

– Intervju med patientråden? 
 



Vid kommande möte bör vi diskutera vem som kan och vill förse lokalpressen med rapporter om 

föreningens verksamhet. 

 

Nästa sammanträde: mitten av mars. Bestäms när Bosse är tillbaka från sin resa. Margareta 

mejlar förslag på datum. 

Agenda: Planering av sommarnumret (2013-2) samt diskussion om hur vi ska arbeta under 2013. 

 

Margareta Nissby 


