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Närvarande: Bo Bävertoft, Sven-Erik Ejeborg, Stig Hellberg, Ann-Sofi Holmberg, Bertil Jäderberg, 

Gustaf Lagerby och Margareta Nissby 
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Rapport från valberedningen: 
 

Stig informerade om valberedningens arbete och förslag till styrelsemedlemmar och övriga 

funktionärer. 

 

SPF-Nytt 
 

Ordförandeskiftet innebär att ny ansvarig utgivare måste anmälas till Patent- och registreringsverket. 

Tryckeriet (Sahlanders) hjälpte oss med detta förra gången, berättade Gustaf. Margareta undersöker. 

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

Omfång: 40 sidor + fyra sidor motionskort 
 

Annonsläget: 2 ¼ sidor klara 
 

Omslagsbild, förslag (vår/vårvintermotiv eller neutralt): 

- Vårblommor 

- Johanssonska huset, vars invånare är oroliga för trafiksituationen i framtiden 

(i så fall foto på del av huset, utan snö!) 

Kom gärna med ytterligare förslag! 

 

Sid 3, ordförandespalt: 

Förslag: 2-delad, lika som vid förra ordförandeskiftet (nr 2008-1) 

Karin Michols kan tänka sig att skriva ”några rader”. 

Margareta kontaktar Gunnar Trued om 10-20 rader. 

 

Årsmötet 19/2: 

- Sammandrag av verksamheten – 2 sidor – klart 

- Fullständigt stämmoreferat hinns inte med. Margareta gör utkast i förväg och fixar slutversion  

direkt efter årsmötet.  Eje tar foton. 

- Årsmötesreferat för webben – Bosse? 

- Dito kortversion för lokalpressen – Bosse/Margareta/Gunnar? 

 

Färdiga texter: 

Månadsmöten/Studiebesök/Lästipsträffar 

Nyårskonsert, Västerås 

Konsert Berwaldhallen 

Månadsmöte november 

Månadsmöte januari 

Intervju med Gunnar Trued 

Intervju med IT-väntjänstaren Bengt Ahlstrand 

Intervju med brukarrevisor Elisabet Ottervald 

KPR inkl rapport + Patientråden 

Verksamheten 2013 i sammandrag 

Samtliga annonser klara men ännu inte utplacerade 

 

 



Återstår: 

Omslag I – bild saknas 

Omslag II med ny styrelse och verksamhetsansvariga – på gång – Margareta 

Resor (troligen 5 sidor) 

Studieverksamheten (troligen 3 sidor) 

Friskvård (troligen 3 sidor) 

Motionskort (4 sidor) 

Väntjänst (troligen 3 sidor) 

Årsmötesreferat – Margareta gör utkast 

m m 

 

Inför sommarnumret (2014-2) 
Konst i riksdagshuset – Ann-Sofi 

Studiebesök Cederroths - Stig 

Månadsmötet  mars – Ann-Sofi 

 

Övrigt 
Patientråden – Ann-Sofi funderar och gör förslag. 

 

Eftersom det var Stigs sista redaktionsmöte bjöd han på kaffe och wienerbröd. 

Informationskommittén avtackade Stig med en symbolisk blomma. 

Efter mötet gemensam lunch på Yrkesakademin. 

 

Nästa möte i redaktionsgruppen tisdag 11 mars kl 15 (obs tiden). Samma lokal. 
På dagordningen: Utvärdering av vårnumret samt grovplanering av sommarnumret. 
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Margareta Nissby 


