
Redaktionsmöte Informationskommittén 2013-03-15 
 

Närvarande:  
Bo Bävertoft, Sven-Erik Ejeborg, Stig Hellberg, Gustaf Lagerby, Margareta Nissby. 

 

Stig rapporterade om gruppmejlverksamheten. Han känner behov av tydlig gränsdragning när det 

gäller vad som ska skickas ut resp inte skickas ut via gruppmejl. Stig skriver en policy för detta 

och förankrar hos styrelsen. Därefter mejlar han policyn till alla mottagare av gruppmejl. 

 

Gustaf rapporterade från möte med verksamhetsansvariga  6 mars: 

Vid mötet diskuterades i grupper frågor som Vad kan vi göra bättre? Hur behålla medlemmar? 

Hur skaffa fler medlemmar? 

 

Margareta rapporterade från styrelsemöte 11 mars: 

- Projektgruppen Kontakt med näringsliv kommer sannolikt inte att etableras 

- Föreningen bör synas mer i lokalmedierna 

- Expeditionen håller stängt på skärtorsdagen 

 

Informationskommitténs arbete under 2013: 

Margareta efterträder Gustaf som sammankallande. 

Gustaf önskar i fortsättningen åta sig enstaka uppdrag som reporter. 

Kommittén är överens om att Margareta kontaktar valberedningens ordf Erich Colberg angående 

rekrytering av ny medlem med journalistbakgrund för i första hand kontakten med lokalmedierna.  

Bosse meddelade att han fått kontakt med en intresserad blivande webmaster. 

 

Det nyligen utkomna vårnumret genomgicks. Inga nämnvärda anmärkningar. 

Bosse påpekade att läsarna enligt enkäten önskar mera nyheter och mindre om vad som har varit. 

 

Planering av sommarnumret (2013-2) – manusstopp 9 maj – utgivning 28-31 maj 

 

Omfång: 40 eller 44 sidor 
 

Innehåll: 

 

Omslagsfoto: 

Fundera och kom med förslag till nästa redaktionsmöte. 

Några förslag: Lena Tysk naturbild, telekiosken på Hälsingtorget, Regementsmuseet 

 

Sidan 2 (styrelse, verksamhetsansvariga m m 2013): 

Bosse föreslår att även revisorn anges. Margareta fixar. 

 

Ordförandespalt: Kan här rapporteras om styrelsens arbete? 

 

Eventuellt: rapport från verksamhetsansvarigträff – Gustaf 

 

Månadsmötena mars och april – Inger 

 

Resor, studiebesök: Gärna kortversioner med hänvisning till längre versioner på webbplatsen. 

Bilder från Thailandsresan finns redan där. 

OD:s vårkonsert – ev kort notis 

Cinderellakryssning – ev kort notis 



 

Intervjuer: 

- Patientråden - Gustaf 

- Ny distriktsordförande - Eje 

- Ruth Trued som avgår som ansvarig för Resekommittén – Eje 

- Kort intervju med Birgitta Lindqvist, Programkommittén, betr behov av tips - Stig 

- Träff nya medlemmar 15 april – liten enkät (3 pers)? – Eje 

- Bertil Mogrind (Björken) – Eje (nu eller senare) 

 

Äldreboenden – ev kort notis med hänvisning till webbplatsen (efter uppdatering) – Bosse 

 

Bildgåtan, resultat – Bosse 

 

Ny bildgåta (i mån av plats) – text och bild finns redan 

 

Notiser: 

- KGK – blir det en ny grupp? - Eje 

- GPS på skogsvandringar 

- Infotavla Tallen (kollas)? 

- Rekryteringstävlingen 

- Lunch i skolan 

 

Höstnumret 2013-3 

Resereportage: Hemlig resa, Sista Minuten 

 

Nästa möte i redaktionsgruppen fredag 26 april kl 10.00 på exp 
för fortsatt planering av sommarnumret. 

 

 

2013-03-15 

 

Margareta Nissby 

 

 
 


