
Redaktionsmöte Informationskommittén 2014-08-07 

 

Närvarande: Per Börjesson, Sven-Erik Ejeborg, Kersti Jungsbo, Bertil Jäderberg, Gustaf Lagerby, 

Margareta Nissby 

Från styrelsen: Gunnar Trued 
Frånvarande: Bo Bävertoft, Ann-Sofi Holmberg 

 

Aktuellt från styrelsen 
Gunnar informerade från styrelsens arbete, bl a om planeringen av politikerutfrågningen den 27 

augusti och om en jubileumskonsert i Kristinehallen den 31 augusti med anledning av föreningens 

35-årsjubileum och förbundets 75-årsjubileum. 

 

SPF-Nytt 
 

Slutplanering av höstnumret (2014-3) – manusstopp 14 augusti – utgivning 2-5 september 
 

Omfång: troligen 44 sidor 
Upplaga: 2400 ex 
 

Annonsläget: 2,75 sidor klara: Husqvarna, Falu Emalj, Phai, Falu Begravningsbyrå, PMU Second 

Hand, Ingrids Källare, Dalarnas Orkesterförening 
 

Omslagsbild: 

Några olika förslag diskuterades. Bestämdes att i första hand undersöka Husbergs pivå vid gruvan, 

med anledning av att Falu Rödfärg 250-årsjubilerar. Eje/Margareta provfotograferar. 

Gunnar föreslog att 75-årsloggan skulle placeras på förstasidan. Margareta provar. 
 

Färdiga/nästan färdiga texter genomgicks och diskuterades: 
Omslag II 

Omslag IV – Per Börjesson vikarierar som gruppmejlare tills vidare 

Månadsmöten+Studiebesök+Björkenprogram+Lästips+Trafikkommittén (nytt) 

Ordf spalt – namnändras till Ordföranden har ordet 
Resor 

Bildgåtan, svar 
KPR inkl rapport + Patientråden 

Väntjänsten 

Reportage: 

- Vårlunch 

- Väntjänstens utflykt till Gullnäsgården 
- Siljankryss 

- Hemlig resa 
- Nora (i mån av plats) 

- Irland (i mån av plats) 
 

Ev smånotiser på gång (i mån av plats): 
Golfresultat, Seniormässa-puff, Popmusikresa, NIX-varning, Efterlysning av skogsvandringsledare 

etc 
 

Sedvanliga återkommande texter 

 



Återstår: 

Omslag I – bild saknas – se ovan 

Kursverksamheten (6-7 sidor) 

Friskvård (3-4 sidor) 
 

Margareta frågar styrelsemedlemmen Birgitta Wallman om hon vill ställa upp för en miniintervju. 
 

Gustaf har undersökt möjligheten att rapportera om Patientrådens verksamhet. Rapporteringen har 

hittills varit mager, men förbättras kanske nu när råden fått en gemensam sammankallande, Ingvar 

Mårtensson. Gustaf fortsätter att bevaka. 
 

Att bevaka för webbplatsen och för SPF-Nytts vinternummer: 
27 augusti: Politikerutfrågningen – Gustaf (text) och Eje (foto) 

31 augusti: Jubileumskonserten – Ann-Sofi (?) – bakgrundstext kan skrivas i förväg 

 

Gruppmejl 
Kersti hade redan tidigare meddelat att hon inte kan vara gruppmejlare under perioden oktober-mars. 

Per Börjesson erbjöd sig att vikariera. 

 

Kersti berättade att hon ofta får svarsmejl på gruppmejlen, där medlemmarna t ex vill anmäla sig till 

resor. Hon undersöker om det går att införa en spärr mot svar. 
 

 

Nästa möte tisdag 9 september kl 13.00, expeditionen. 
På dagordningen: Utvärdering av höstnumret samt grovplanering av vinternumret. 
 

 

2014-08-07 

Margareta Nissby 

 


