
Redaktionsmöte Informationskommittén 2015-06-02 
 

Närvarande: Bo Bävertoft, Karin Bökman, Sven-Erik Ejeborg, Ann-Sofi Holmberg, Kersti 

Jungsbo, Gustaf Lagerby, Margareta Nissby, Britt-Mari Tägt (delvis)  

Frånvarande: Per Börjesson 

 

 

MedlemsNytt 
 

Utvärdering av sommarnumret (2015-2) 
 

Det nyligen utkomna sommarnumret utvärderades (44 sidor, 2300 ex, tryckkostnad 25.035 kr, 

annonsintäkt 7.900 kr). 

 

I stort sett positiva kommentarer om omslagsbilden. 

Mycket om friskvård denna gång, men kanske motiverat med tanke på att utomhussäsongen startar. 

Ovanligt många bilder i sommarnumret. Ingen nackdel, ansåg kommittén. 

Informationen om Hällaprojektet (sid 19) stryks sannolikt i nästa nummer, eftersom man enligt 

uppgift inte har möjlighet att ta ytterligare uppdrag. Ann-Sofi undersöker (se nedan). 

Notisen ”Lunch i skolan” (sid 18) kunde ha utgått ur sommarnumret, eftersom skolorna har 

sommarlov. 

 

Grovplanering av höstnumret (2015-3) 
– annonsstopp 6 augusti – manusstopp 13 augusti – utgivning 1-3 september 
 

Annonsläget per 2 juni: 

Någon ny annonsansvarig finns ännu inte. 

 

Kvartssida: 

Phai’s Massage & Fotvård 

Husqvarna Sy  

Falu Jazzklubb 
 

Halvsida: 

Falu Begravningsbyrå  
 

Helsida: 

Falu Energi & Vatten 

Eventuellt också:  

Falu Emaljskyltar – Margareta kontaktar 

Seniormässan 60+ – Bosse har kontaktat 

Blomsterdekoratören – Margareta kontaktar 

 

Omfång: Troligen 44 sidor 

 

Preliminärt innehåll: 
 

Omslagsbild: Bestäms vid nästa möte 13 augusti. 

Tidigare förslag: 

– ”Världsarvsvägg” vid nya resecentrum 

– Sveriges vanligaste fågel 

  

Artiklar/intervjuer: 

Lunchkryss 13 maj. Finns på webben. 

Hemlig resa 3 juni – Per 

Golfmästerskap 3 juni – Eje 

Hjärnkoll uttagning 10 juni – Eje 

Axmar 25 juni – Margareta 



Göta kanal 8 juli – Per? 

Vattnäs 10 juli – Karin, som står högt upp på reservlistan 

Äldreutflykt Gullnäsgården 30 juli – Margareta? 

Nya friskvårdsaktiviteten cykling – Per 

Musik i Stadsparken – Karin? 

Stängning av bassängerna – Ann-Sofi 

Hälla-projektet – Ann-Sofi 

Kommunfixarn – Ann-Sofi 

Boken kommer – Ann-Sofi 

 

Kom ihåg att på vår webbplats finns obegränsat utrymme för text och bilder! 

 

Notiser: 

Välkommen nya medlemmar – Kersti 

Foto på expeditionspersonalen – finns på webben 

Ev efterlysning av stavgångsledare – Hans Thors? 
 

Dessutom sedvanliga bidrag från kommittéerna. 
 

Spars till senare nummer: 

Lunch i skolan, reportage  

Fredagsluncher på Küselska krogen, reportage 

Patientråden, rapport 

Lästipsträffar, reportage 

 

 

Övrigt 
 

Slut på vattengympan? 
Kersti och Ann-Sofi väckte frågan om stängning av bassängerna på lasarettet, vilket påverkar 

föreningens vattengymnastik. Kommittén menade att föreningen på något sätt borde protestera, och 

det snabbt eftersom beslut ska fattas 16 juni. 

Frågan hänskjuts till friskvårdsansvarige Hans Thors och till styrelsen. 

Utvecklingen bör redovisas i nästa nummer av MedlemsNytt. Ann-Sofi bevakar. 

 
Distributionsverksamheten 
Britt-Mari informerade om distributionsverksamheten. Distributionsansvariga försöker hela tiden 

rationalisera för att minska portokostnaderna. Ett växande problem är portkoder och digitala och 

elektroniska låssystem. 

 

 

Nästa möte  

torsdag 13 augusti kl 13.30, expeditionen  

På dagordningen:  

- Slutplanering av höstnumret 

 

 

 

2015-06-02 

Margareta Nissby 


