
Redaktionsmöte Informationskommittén 2014-06-04 
 

Närvarande: Bo Bävertoft, Per Börjesson, Sven-Erik Ejeborg, Gustaf Lagerby, Margareta Nissby 
Från styrelsen: Gunnar Trued 

Frånvarande: Ann-Sofi Holmberg, Kersti Jungsbo, Bertil Jäderberg 

 

SPF-Nytt 
Det nyligen utkomna sommarnumret utvärderades (40 sidor, 2300 ex, 23.500 kr) 

Gunnar Trued gratulerade till ett fint nummer. 

Viss kritik framfördes mot omslagsbilden. ”För grå”. 

Margareta bad alla fundera på och komma med förslag på omslagsbild för höstnumret. 

Ett tips: Falu rödfärg, som firar 250-årsjubileum i år. Skulle med fördel kunna kombineras med 

helsidesannons. 

 

Kommittén enades om att det inte är nödvändigt att upprepa vissa återkommande textsnuttar i varje 

nummer. Exempelvis Vad tycker du om maten? Ät lunch i skolan. Bilen/bussen till SPF, osv. 
 

Grovplanering av höstnumret (2014-3) 
– annonsstopp 7 augusti – manusstopp 14 augusti – utgivning 2-5 september 
 

Omfång: 40 eller 44 sidor 

Upplaga: Bestäms senare 
 

Omslagsbild: sensommar/höstmotiv eller neutralt motiv. Se ovan. 
 

Preliminärt innehåll: 

– Rapport från kongressen – Gunnar Trued 
– Rapport från patientråden (i form av utdrag ur protokoll) – Gustaf 

– 31/7 Väntjänstens utflykt – Eje/Margareta 
– 27/8 Paneldebatten (hinns inte med i höstnumret) – Bosse gör referat för webben 

– 11/6 Golfmästerskap: bild + resultatlista – Eje (Hans Thors) 
– Vårlunchen – Gustaf REDAN KLAR 

– Resor: 
 4/6 hemlig resa – kanske Hans och Maud Nilsson? 

 7/7 kryssning Siljan – via Gunnar Trued? 

 5/8 Dan Andersson – ev Eje 

– Intervjuer: 
Hallå Birgitta Wallman, ny i styrelsen, halvsida – Margareta 

Bo Ottosson, sammankallande i Trafikkommittén – Eje 

Mats Bergman, sammankallande i kören (spars till senare nummer) 

– Bildgåta – svar – Margareta 
 

Diskuterades också: 
Annonspriserna – ska höjas vid årsskiftet. Alla medlemmar bör hjälpa till att ragga annonser. 

 

Politikerdebatten 27/8. Viktigt att bara lokala frågor tas upp. SPF och PRO går ut med gemensam 

annons som vänder sig till våra respektive medlemmar. Lokalpressen kommer att inbjudas. 

 

Gunnar rapporterade från KPR. Han anser att verksamheten borde effektiviseras. 

 

Gruppmejl eller inte? Kommittén ansåg att gruppmejl borde kunna få användas för brådskande 

meddelanden till t ex skogsvandrar- och stavgångsgrupperna, eftersom dessa aktiviteter ju erbjuds 

alla medlemmar. 



 

Hur många nås av gruppmejl? Beslöts fråga Kersti hur många gruppmejl som ”studsar tillbaka”. 

 

Utgivningsfrekvensen för SPF-Nytt diskuterades. Om man går ner till tre nummer per år, är det inte 

längre en periodisk tidskrift. Nackdel: Momsplikt (men enligt Skatteverket bara 6% på 

tryckkostnaden). Fördel: Vi behöver ingen ansvarig utgivare. 

 

Nästa möte onsdag 13 augusti kl 13.00. Samma lokal. 

På dagordningen: Slutplanering av höstnumret. 

 

 

2014-06-04 

Margareta Nissby 

 


