
Redaktionsmöte Informationskommittén 2013-09-13 
 

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

 

Rapport från styrelsens septembersammanträde: 

- Mottagning av nya medlemmar 14 oktober kl 13.30 i Nybrokyrkan. Stig medverkar (och Bosse?). 

- Distriktskonferens 2 oktober. Tema: Vård och omsorg, ålderism. 

- Projektsamarbete inleds med föreningarna i Eskilstuna, Nyköping och Järfälla. 

- Utvecklingsdag för styrelse och verksamhetsansvariga 24 oktober. Tema: Ekonomi/budget. 
 

Rapport från valberedningen: 

- Ännu ingen ny ledamot till infokommittén. Föreslogs efterlysning i gruppmejl. 

   Margareta förankrar hos valberedningens ordförande Erich Colberg. 

- Den som inte vill kvarstå i kommittén nästa år bör i god tid meddela valberedningen. 
 

Det nyligen utkomna höstnumret kommenterades. Bara positiva omdömen har hörts. 

Bidragen från Resekommittén för långa. Bör vara max en halvsida per resa. Margareta kontaktar 

Ingalill Bergvall. 

 

Grovplanering av vinternumret (2013-4) 
– annonsstopp 31 oktober – manusstopp 7 november – utgivning 26-29 november 
 

Omfång: Troligen 44 sidor 
 

Omslagsbild: Vintermotiv eller neutralt. Beslutas vid nästa möte 4 november. Gärna förslag till 

Margareta dessförinnan. 
 

Månadsmöten - Gustaf 
Studiebesök: Tingsrätten – Gustaf 
 

Kulturkommittén brukar själva rapportera om sin verksamhet. 
 

Resor: 

- Kroatien – Gustaf 
   I mån av utrymme: 

- Finnskogen – hämtas från webben 

- Asselheim  - hämtas från webben 

- Opera på Skäret??? 
 

Friskvård: Sammanfattning av höstens skogsvandringar – Eje 
 

Ev något om patientrådsverksamheten vid Falu vårdcentral – Gustaf undersöker 
 

Seniormässan på Lugnet 30-31 oktober. SPF-distriktet deltar med monter. Bild+kort text – Eje 
 

Körstämman 27 oktober, bild+kort text - Eje 
 

Förslag på intervjuobjekt: Lena Söderlund, ung medlem – Eje (Kontaktuppgifter hos Stig) 
 

Ev också: Synpunkter på maten som levereras från Haraldsboköket. 
 

Diskuterades också: 

- Betr mottagning av nya medlemmar: Varför inte i samband med lunch på t ex Dalasalen? 

- Betr distriktskonferensen 2 oktober: Varför bara kvinnliga deltagare från Falun? 

- Betr månadsmöten: Bör presenteras utförligare och intressantare 

- Nytt äldreboende på Galgberget? 



 

Per Börjesson bortrest 17 oktober – 13 november 
 

Produktionsplan 2014: 

Margareta har gjort förslag. Ska förankras hos Resekommittén och Studiekommittén. 
 

 

Nästa möte i redaktionsgruppen måndag 4 november kl 10. Samma lokal. 

På dagordningen: Fortsatt planering av höstnumret samt beslut om omslagsbild. 

 

2013-09-13 

Margareta Nissby 


