
Redaktionsmöte Informationskommittén 2014-12-02 

 

Närvarande: Bo Bävertoft, Ann-Sofi Holmberg, Kersti Jungsbo, Gustaf Lagerby, Margareta Nissby 
Från styrelsen: Gunnar Trued (delvis) 

Frånvarande: Per Börjesson, Sven-Erik Ejeborg, Bertil Jäderberg 
 

Information från styrelsen 

Gunnar informerade om aktuella frågor.   

 

SPF-Nytt 
Det nyligen utkomna vinternumret utvärderades (44 sidor, 2300 ex, 23.775 kr). 
Positiva omdömen. Ett par missar/felaktigheter. 

 
Grovplanering av vårnumret (2015-1) 
– annonsstopp 5 februari – manusstopp 12 februari – utgivning 3-5 mars 
 

Omfång: 40 sidor + inhäftat motionskort om 4 sidor, totalt 44 sidor 
 

Omslag namn/utseende: 

Den 1 januari får förbundet nytt namn (SPF Seniorerna) och ny logga, som vi ännu inte vet hur den 

ser ut. 

Nytt namn på föreningen (SPF Seniorerna Falun) beslutas av årsmötet 11 februari. 
Därför måste SPF-Nytt få nytt huvud och nytt namn fr o m vårnumret. 

Ett par förslag: MEDLEMSBLAD, MEDLEMSTIDNING. Fler förslag? 
 

Beslöts att kommittén träffas för ett extra möte onsdag 21 januari kl 13.00 för att 
- enas om ett förslag till nytt namn att lämna till styrelsen för beslut  

- om möjligt utse en ny sammankallande samt fördela uppdrag inom kommittén 
 

Preliminärt innehåll: 

 

Omslagsbild: 
Tidigare förslag: ”Världsarvsvägg” vid nya resecentrum. Kan bli svår att fotografera före 

invigningen. 
Alternativt förslag: VM-motiv, t ex pelare på Lugnet. 

Fler förslag? 

 

Sid 2 uppdateras efter årsstämman med nya namn 
Sid 3: Nytt foto på Gunnar 

 

Artiklar/intervjuer: 

- Månadsmöten november 

- Månadsmöte januari (om äldreboenden) 

- Årsmötesreferat 

- Sammandrag av verksamheten 2014 

- Surfplatteanvändare 

- Intervju avgående verksamhetsansvarig 

- Intervju verksamhetsansvarig 
- Kafé Björken 31 jan 

- Eventuellt: KGK 
- Eventuellt: Rapport om vinterns skidåkning 

- Reserapporter i mån av plats 



 

Notiser: 

- Välkommen nya medlemmar 

- Info om datoranmälan till resor 

- Prova på surfplatta 

- ? Vattengympa 
 

Dessutom sedvanliga bidrag från kommittéerna. 

 

Spars till längre fram: 

Kören, reportage 

Bildgåta 

Patientråden, rapport 

Funktionärslista 

Geologikurs, exkursion 

 

Diskuterades också: 
Ska vi publicera alla insända texter på webben omedelbart, eller ska vi tillfråga respektive skribent 

först? 

 

 

Nästa möte: Extra möte onsdag 21 januari kl 13.00, expeditionen 
På dagordningen: 

- förslag på nytt namn/utseende på SPF-Nytt att lämna till styrelsen 

- om möjligt utse ny sammankallande samt fördela uppdrag inom kommittén 

 

Nästa ordinarie möte torsdag 12 februari kl 13.00, expeditionen 
På dagordningen: 

- Slutplanering av vårnumret 
- Mötesdatum 2015 

 

 

 

2014-12-02 

Margareta Nissby 

 

 

 


