
Redaktionsmöte Informationskommittén 2015-01-21 
 

Närvarande: Bo Bävertoft, Per Börjesson, Sven-Erik Ejeborg, Ann-Sofi Holmberg, Kersti Jungsbo, 

Gustaf Lagerby, Margareta Nissby  

Frånvarande: Bertil Jäderberg 

 

Information från styrelsen 
Vid senaste styrelsesammanträdet diskuterades den portohöjning som Posten aviserat och som 

innebär betydligt ökade portokostnader för föreningen. 

 

Informationskommittén 
Valberedningen kommer att föreslå följande nya medlemmar i informationskommittén:  

Karin Bökman (f d SVT Dalarna) och som annonsansvarig Jan-Olof Wahlsten (f d Ica). 

Dessutom föreslås att distributionsansvariga ska ingå i informationskommittén. 

 

Någon ny verksamhetsansvarig för kommittén har inte hittats, och därför fortsätter Margareta tills 

vidare detta uppdrag. 

 

Diskuterades hur uppgifterna bättre skulle kunna fördelas inom kommittén. Några förslag: 

Uppgiften att föra minnesanteckningar vid mötena kan cirkulera bland medlemmarna.  

Produktionsplan, budget och verksamhetsberättelse kan göras gemensamt.  

Externinformation kan eventuellt delegeras.  

Bosse blir i fortsättningen kontaktperson mellan kommittén och styrelsen.  

 

SPF-Nytt 
 
Nytt namn 
Föreningen byter vid årsmötet namn, och därför måste också medlemsbladet byta namn. Nya 

namnet ska gälla fr o m nr 2015-1. 

Några olika alternativ diskuterades, bl a Medlemsblad, Medlemsnytt och Föreningsnytt. 

Kommittén lämnar dessa tre förslag till styrelsen för avgörande. 

 
Vårnumret (2015-1) – avstämning av läget 
– annonsstopp 5 februari – manusstopp 12 februari – utgivning 3-5 mars 
 

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

 

Omslagsbild: 

Förslag: VM-pelaren på Lugnet med hoppbackarna som bakgrund. Eje provfotograferar. 

Alternativt förslag: Infarten till Tiskenparkeringen med spektakulär belysning – tas kvällstid. 

 

Sid 2 uppdateras efter årsstämman med nya namn – Margareta 

 

Artiklar/intervjuer: 

- Månadsmöten november (2 st) – hel- eller halvsidor – KLART 

- Månadsmöte januari (om äldreboenden) – helsida eller uppslag – KLART 

- Årsmötesreferat – max 1 sida – Gustaf 

- Sammandrag av verksamheten 2014 – uppslag – KLART 

- Surfplatteanvändare – 1s – PÅ GÅNG 

- Intervju Hans Thors – UTGÅR 

- Intervju Ulla Moberg – ½s – PÅ GÅNG 



- Kafé Björken 31 jan:  mediciner ½s – Ann-Sofi 

- KGK – SKJUTS PÅ FRAMTIDEN 

- Eventuellt: Rapport om vinterns skidåkning – kan plockas från webben 

- Reserapporter i mån av plats 

 

Notiser: 

- Välkommen nya medlemmar  – Margareta 

- Info om webbanmälan till resor ½s  – KLART 

- Prova på surfplatta – Kersti/Per – FLYTTAS TILL NR 2015-2 

- Vattengympa, läget – UTGÅR – INFO FINNS I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 

- ?Eventuella framgångar i skidmästerskapet 13/2 – Eje kollar resultatlista 

- IT-hjälpen – nytt namn + ny medhjälpare – NÄSTAN KLART 

 

Dessutom sedvanliga bidrag från kommittéerna. 

 

 

Nästa ordinarie möte torsdag 12 februari kl 13.30, expeditionen.  

OBS TIDEN: Vi startar kl 13.30 så att alla hinner äta lunch. 

 

På dagordningen:  

- Slutplanering av vårnumret 

- Mötesdatum 2015 

 

 

 

 

 

2015-01-21 

Margareta Nissby 

 

 

 


