
Redaktionsmöte Informationskommittén 2013-06-11 
 

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

 

Per Börjesson välkomnades som ny medlem i informationskommittén. 

 

Margareta rapporterade från styrelsens sammanträde 20 maj: 

- Tid och plats för seniordagen i september ännu ej beslutad 

- Kommunens sedvanliga kvalitetsdagar äger rum i november. Väntjänsten medverkar. 

- Inge Relefors avliden. Till hans minne har SPF Falubygden lämnat bidrag till Läkare utan gränser. 

- Ytterligare en revisor utsedd: Helena Norberg 

 

Det nyligen utkomna sommarnumret kommenterades. Bara positiva omdömen har hörts, ingen 

negativ kritik. 

 

Planering av höstnumret (2013-3) – manusstopp 15 augusti – utgivning 3-6 september 
 

Omfång: 40 eller 44 sidor 
 

Omslagsbild, förslag: 

- Väntjänstens utflykt till Svedens gård 31 juli – Eje 
- Boulespelare i aktion (närbild) – Eje 

- Bild från studiebesöket i Einar Norelius hem i Rog – Gustaf 
Om möjligt människa/or med på fotot 

 

Innehåll, förslag: 
 

Resan till Orsa/Kalle Moraeus – Stig 
 

Ev: Hans Nilssons resereportage I sista minuten – finns på webben 
 

Hemliga resan 4 juni – vart gick den? Text och bilder? – Margareta undersöker 
 

Studiebesök hos Einar Norelius i Rog (+ ev omslagsbild) – Gustaf 
 

Golf, klubbmästerskapet (max 1 sida) – Eje 
 

Väntjänstens sommarutflykt – Eje 
 

Musik i Stadsparken – Stig 
 

Ny bildgåta – finns redan 
 

Ev: summering av vårens skogsvandringar samt puff för höstens vandringar – Eje 
 

SPF-Nytt 10 år – ev intervju med Lars-Inge Bäckström – Eje 
 

Äta lunch i skolan – finns redan 
 

SJ-rabatt efter 31 augusti? – Bosse 

 

Diskuterades också: 

- Månadsmöten och studiebesök bör presenteras mera utförligt än hittills 

- Intressanta intervjuobjekt 

- Vad tycker SPF Falubygden om planerna på nya Resecentrum? 

 



Nästa möte i redaktionsgruppen fredag 9 augusti kl 10. Samma lokal. 

På dagordningen: Fortsatt planering av höstnumret. 

 

Efter mötet avtackades Inger-Ågren Grundelius för sina fem år i kommittén, varefter gemensam 

lunch intogs i restaurangen intill. 

 

2013-06-11 

Margareta Nissby 


