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SPF-Nytt 
Det nyligen utkomna höstnumret utvärderades (44 sidor, 2400 ex, 25.035 kr). 
Ett innehållsrikt nummer med stort utbud av aktiviteter. 

 
Grovplanering av vinternumret (2014-4) 
– annonsstopp 30 oktober – manusstopp 6 november – utgivning 25-28 november 
 

Omfång: troligen 44 sidor 
Upplaga: Bestäms senare 
 

Omslagsbild: 

Förslag: ”Trafikröran” vid nya resecentrum. Gustaf kontaktar Anders Brunnstedt om eventuell bild.  
 

Preliminärt innehåll: 

- Politikerutfrågningen 27 augusti – text och bild finns 

- Jubileumskonserten 31 augusti – text och bild finns 

- Månadsmöte 17 september – Gustaf bevakar 

- Månadsmöte 15 oktober – vem vill/kan bevaka? Bosse eller Per? 

- Eventuellt: Studiebesök Högskolans bibliotek 20 oktober – vem vill/kan bevaka? 
- Förbundsstyrelsen besöker distriktet – Bosse bevakar? 

- Någonting från Björken, t ex rullstolsdans 8 november – Eje? 
- Resor: 

 - Norge – finns på webben 

 - Lunchkryss Slussbruden – finns på webben 

 - Be Bop A Luba – Bosse eller Per bevakar? 
- Intervjuer: 

 - Trafikkommittén/Ottosson + studiebesök Resecentrum + trafikinformation –   
   Ann-Sofi och Kersti intervjuar och bevakar 

 - Miniintervju Ulla Moberg i programkommittén – Ann-Sofi 

 

- Diverse: 

 - Eventuellt: Sammanfattning av vandringshösten – Eje och Margareta 

 - Eventuellt: Geologikurs exkursion, bild + bildtext – Margareta 
 - Seniormässan på Lugnet, bild + bildtext – Eje och Margareta 

 - Notis + foto Per Börjesson gruppmejlansvarig 
  

Spars till senare nummer: 

 - Reportage om kören (Gustaf) 

 - Patientråden, rapport (Gustaf) 

 

Informerades/diskuterades också: 

 

- Namnändring 

Vid årsskiftet ändras förbundsnamnet till SPF Seniorerna. Med anledning därav ansöker föreningen 

om namnändring till SPF Seniorerna Falun. 

Ny logotyp är under utarbetande. 



Ska SPF-Nytt samtidigt byta namn? Ett förslag: SPF Seniorerna Falun MEDLEMSBLAD 

 

- Budget 2015 

Budgetförslag ska vara inlämnat till kassören senast 5 november. Margareta begär in offert från 

Sahlanders baserad på 4 nr/år. 

 

- Kostnadsersättning 

Begäran om kostnadsersättning för 2014 ska vara hos kassören senast 9 december.  
Lämnas till Margareta för attest senast 4 december. 

(Blankett och anvisningar bifogas.) 

 
- Annonspriser 2015 
Förslag: helsida 1500 kr, halvsida 800 kr, kvartssida 400 kr. 

Margareta inhämtar Bertils synpunkter fvb styrelsen för beslut. 

Nya annonspriserna publiceras i vinternumret (omslagets baksida) 

 

 

 

Nästa möte onsdag 5 november kl 13.00, expeditionen. 
På dagordningen: 
- Slutplanering av vinternumret 

- Produktionsplan 2015 
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