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Närvarande: Per Börjesson, Sven-Erik Ejeborg, Stig Hellberg, Ann-Sofi Holmberg, Gustaf Lagerby, 

Margareta Nissby 

Frånvarande: Bo Bävertoft, Bertil Jäderberg 

 
Rapport från styrelsen: 
 
Nu finns åter en fungerande trafikkommitté. Sammankallande blir Bo Ottosson. 

Kanske intervju i SPF-Nytt 2014-2. 

 

Många avhopp från programkommittén och kulturkommittén. Kommer sannolikt att slås ihop till en 

enda kommitté nästa år. 

 

Distributionsansvariga: Efterträdare till Löfdahls på gång. 

 

Årsmötet flyttat från 12 till 19 februari, dvs efter manusstopp för vårnumret. 

 

Förbundet trycker på för att få föreningarna att engagera sig och uttala sig i äldrepolitiska frågor och 

därigenom synas i lokalmedierna. En fråga för styrelsen. 

 

De halvårsvisa mötena med nya medlemmar måste förbättras. Förslag: Smågrupper, dialog. 

 

SPF-Nytt 
 

Begäran om kostnadsersättning för 2013 ska vara inlämnad senast 20 december. 

Lämnas till Margareta för attest och vidarebefordran till kassören. 

 

Grovplanering av vårnumret (2014-1) – manusstopp 13 febr – utgivning 4-7 mars 
 

Omfång: 40 sidor + fyra sidor motionskort 
 

Omslagsbild – vårvintermotiv eller neutralt motiv 

 

Årsstämman 19/2: 

- Sammandrag av verksamheten – 1,5–2 sidor – Eje. 

  Margareta fixar underlag (slutet januari). 
- Fullständigt stämmoreferat hinns inte med. I stället notis med de viktigaste 

   nyvalen etc – Margareta 
- Årsmötesreferat för webben – Bosse 

- Dito kortversion för lokalpressen – Bosse/Margareta 

 

Nyårskonsert, Västerås – Gustaf 

 

Berwaldhallen – Per och Stig 

 

Trettondagsbal, bilder  - Stig? 

 

Månadsmöte november – Ann-Sofi –  REDAN KLART 

 

Luciafirande (för webben och lokalpressen) - Eje 

 

Månadsmöte januari – Ann-Sofi 



 

Hallå Pia! Ev kortintervju med Pia Ekström i studiekommittén om kursverksamheten 

– vilka kurser är mest/minst populära osv – Margareta 

 

Kassörskifte. Intervju med avgående PO Odén och tillträdande Bengt Ahlstrand – Eje 

 

Intervju med underhållaren Bertil Mogrind (inte medlem) – Eje 

Kan ev vänta till senare nummer 

 

 

Inför sommarnumret (2014-2) 
 

Konst i riksdagshuset – Ann-Sofi 

 

 

Diskuterades också: 
 

Samma annonser både i SPF-Nytt och på webben? 

 

Hur viktiga är annonsintäkterna? Bör diskuteras 

(resultat 2012: 17.000, budget 2014: 14.000) 

 

Det är viktigt för rekryteringen till förtroendeuppdrag att uppdragen inte blir för betungande. 

Kanske bör kommittéernas storlek ökas. 

I infokommittén är redigering/layout av SPF-Nytt en sårbar funktion. 

 

Förslag: Engagera reseledarna/reseansvariga när det gäller resereportage/bilder. 

 

Externinformationen (dvs att förse lokalpressen med nyheter) bör styras via infokommittén. 

 

Seniorboenden i Falun – förslag på tema för ett månadsmöte. 

 

Vad tycker medlemmarna om medlemsbladet? 

Förslag: Samling efter månadsmöte – ca 10 handplockade personer för diskussion. 

 

 

 

Stig meddelade att han inte kvarstår i kommittén nästa år. 

 

 

Nästa möte i redaktionsgruppen torsdag 6 februari kl 10. Samma lokal. 

Avslutas med gemensam lunch. 

På dagordningen: Slutplanering av vårnumret. 
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