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Rapport från styrelsen: 
Nu har vi en mindre styrelse som i princip inte innehåller några kommittérepresentanter. För att 

hålla kontakt med kommittéerna kommer styrelsen att göra besök hos de olika kommittéerna. 

Styrelsen önskar få datum för kommittéernas möten samt rapport från varje möte. 
 

Därför beslöt infokommittén följande datum för redaktionsmöten under resten av året: 

7 maj, 4 juni, 13 augusti, 9 september, 5 november, 2 december. Alla med start kl 13.00. 
 

Den uppdaterade gruppmejlpolicyn har godkänts av styrelsen. 

 

SPF-Nytt 
Det nyligen utkomna vårnumret utvärderades. Inga särskilda synpunkter hade framförts. 
 

Grovplanering av sommarnumret (2014-2) – manusstopp 8 maj – utgivning 27-30 maj 
Omfång: max 44 sidor inkl 2 sidor försäkringsinformation 
 

Omslagsbild: försommar/sommarmotiv eller neutralt motiv 

Fundera och kom med förslag senast 7 maj. 

Ev förslag: Transformatorn vid Kålgårn – Bosse? 
 

Preliminärt innehåll: 

– Studiebesök Cederroths – färdig text av Stig Oskar 
– Konst i riksdagshuset – Ann-Sofi 

– Månadsmöte mars – Ann-Sofie 
– Månadsmöte april – Gustaf 

– Caprice i Lindesberg – Kersti 
– Eventuellt: Studiebesök gruvan 26 mars – Eje? 

– Intervjuer: 
Eventuell intervju med Karin Michols – Gustaf 

 Nya styrelsemedlemmarna Ann Lagerby och Birgitta Wallman – Eje 

– Bildgåta – Bosse 
 

Den nygamla trafikkommittén kan presenteras i senare nummer. 

 

Diskuterades också: 
En fjärdedel av medlemmarna är under 70 år. Kan vi göra någonting av det? 

Beslöts att Bosse inledningsvis tar fram en graf på åldersfördelningen bland medlemmarna att 

presenteras för styrelsen. 
 

Anders Brundell har kontaktat oss ”för att emellanåt vara behjälplig med infoarbete i föreningen. 

Jag är van att fota och skriva efter 35 år som journalist men kan inte åta mig så väldigt många 

plikter pga flera åtaganden på annat håll och ibland också vistelser på annan ort. Men något kan jag 

rycka in med ibland.” 
Beslöts inbjuda honom till nästa redaktionsmöte. 

Tänkbara uppgifter: Bevakning av kommunala och landstingsfrågor på äldreområdet, t ex 

hemsjukvårdens flytt till kommunen. 
 

De fyra stora SPF-föreningarnas medlemsblad presenterades. Vad kan vi lära? 



Beslöts inbjuda styrelsen till separat möte i infokommittén för att diskutera den framtida 

utformningen av SPF-Nytt. 

 

Nästa möte onsdag 7 maj kl 13.00. Samma lokal. 

På dagordningen: Slutplanering av sommarnumret. 

 

 

2014-03-11 

Margareta Nissby 

 


