
Redaktionsmöte Informationskommittén 2013-04-26 
 

Närvarande:  
Bo Bävertoft, Sven-Erik Ejeborg, Gustaf Lagerby, Margareta Nissby, Inger Ågren-Grundelius. 
 

Margareta rapporterade kortfattat från styrelsemöte 8 april och från distriktets årsstämma 20 mars. 
 

Margareta har kontaktat  valberedningens ordf Erich Colberg angående rekrytering av ny medlem. 

Erich har återkommit och meddelat att ingen av dem han hittills kontaktat har nappat. Han har 

inledningsvis fört fram ytterligare ett namn att kontakta men vill först höra informationskommitténs 

åsikt. Efter diskussion ställer sig kommittén tveksam till den föreslagna personen. 

Margareta kontaktar Erich och meddelar vår tveksamhet och ber honom fortsätta sonderingarna. 
 

Diskuterades hur vi i väntan på en permanent lösning ska förse lokalmedier med information om 

vår verksamhet. Gustaf kan tänka sig att ibland (från fall till fall) bearbeta och skicka referat. 

 

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

Omfång: 40 eller 44 sidor 
 

Innehållet genomgicks sida för sida. 
 

Omslagsfoto:  Ett förslag är Lena Tysks bild av blommande träd. Tid finns för ev ytterligare förslag. 
 

Sidan 2 (styrelse, verksamhetsansvariga m m 2013) har kompletterats med en revisor samt info om 

expeditionens sommartider. 
 

Sidan 4: Rutan om webbplatsen kompletteras med Per Börjessons namn. 
 

Resor: 

- Anmälningsrutan omformuleras så att prioriteringen mellan personliga besök och telefonsamtal 

tydligare framgår. Margareta mejlar förslag till Lisbeth Lundin. 

- Ett reportage från resan till föreställningen Rain Man har inkommit. Gustaf har erbjudit sig att 

förkorta reportaget om så skulle behövas. 

- Efter mötet har ytterligare ett resereportage influtit: Hollandsresan i april. 
 

Friskvård: 

- Info om ny plats för seniordagen (ej Lilltorpet) – Hans Thors 

- Höstens första skogsvandring - MN 
 

Patientråden – Gustaf – KLAR 

Ny distriktsordförande – Eje – KLAR 

Ruth Trued som avgår som ansvarig för Resekommittén – Eje 

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

Bildgåtan, resultat – Bosse – KLAR (foto kommer) 

ev KGK – blir det en ny grupp? - Eje 

Lunch i skolan – fler skolor - KLAR 
 

Ny bildgåta spars till höstnumret – text och bild finns redan 

Äldreboenden – kort notis med hänvisning till webbplatsen – spars till senare nummer. 
 

Nästa möte i redaktionsgruppen måndag 13 maj kl 14.00 på exp (obs tiden) 

för fastställande av sommarnumret. 

 

2013-04-26 

Margareta Nissby    Preliminär sidplan bifogas. 


