
Redaktionsmöte Informationskommittén 2015-09-08 
 

Närvarande: Bo Bävertoft, Karin Bökman, Per Börjesson, Ann-Sofi Holmberg, Kersti Jungsbo, 

Gustaf Lagerby, Margareta Nissby  

 

Diverse administrativa ärenden 
 

Annonspriser 2016 
Förslag till styrelsen för beslut: Priset för helsida höjs till 1700 kr och för halvsida till 900 kr. Priset 

för kvartssida behålls oförändrat 500 kr. 

 

Produktionsplan 2016 
Margareta gör förslag lika 2015 och förankrar hos styrelsen och kommittéerna.  

Distributionsansvariga Britt-Mari Tägt önskar att utdelningstiden ökas från 3 till 6 dagar för att 

underlätta brevduveverksamheten, vilket infokommittén stöder. Förankras hos styrelsen och 

kommittéerna. 

 

Budget för 2016 
lämnas till kassören senast 2015-11-09. Margareta tar in offert från Sahlanders på samma 

förutsättningar som i år. 

 

Begäran om ersättning för utgifter 
lämnas till Margareta senast 2015-12-10 för att vara hos kassören senast 2015-12-15. 

 

Valberedningen 
vill snarast få önskemål om eventuella förändringar och önskemål inför 2016.  

– Margareta avböjer omval som verksamhetsansvarig men kvarstår gärna i arbetet med layout och 

redigering av MedlemsNytt. Margareta behöver också en backup/reserv för layoutarbetet. 

– Britt-Mari Tägt vill under 2016 dela distributionsansvaret med en ny medarbetare, som hon kan 

överföra arbetsuppgifter till stegvis under 2016. Denna person skall ha datorvana. Britt-Mari vill 

inte bli omvald 2017 utan hoppas att en ny person är inskolad då. Britt-Mari ombeds själv kontakta 

valberedningen.  

 

MedlemsNytt 
 

Utvärdering av höstnumret (2015-3) 
 

Det nyligen utkomna höstnumret utvärderades (48 sidor, 2600 ex, tryckkostnad 27.180 kr, 

annonsintäkt 11.900 kr). 

 

Omslagsbilden blev bra trots att den inte var högupplöst. 

Olyckligt att namnet på en avliden funktionär inte blev struket. 

Lästipsträffarna kommer troligen att flytta till restaurang Kopparhatten, inte till Stadsbibliotekets 

café som anges i bladet. 

 

Informationen om webbanmälan under ”Resor” stryks – behövs inte längre? Vad anser Ingalill 

Bergvall? 

 

Informationen om webbanmälan under ”Kursverksamhet” rätt? Bosse kollar med Pia Ekström. 

 

Grovplanering av vinternumret (2015-4) 
– annonsstopp 29 oktober – manusstopp 5 november – utgivning vecka 48 



 

Omfång: Troligen 44 sidor 

 

Preliminärt innehåll: 
 

Omslagsbild: Förslag: Koltrasten, Sveriges nationalfågel 

 

Artiklar/intervjuer: 

Månadsmöten 9/9 och 14/10 – båda Gustaf 

23/9 studiebesök SVT Dalarna – Bosse 

21/10 studiebesök Kristine kyrka – Ann-Sofi 

19/9 Kafé Björken, trafikinfo – Ann-Sofi 

30/9 Sällskapsspel – Karin 

8/10 Dalarnas Försäkringsbolag, trafik-/försäkringsinfo – Karin 

17/10 Kafé Björken, syn-/hörselinstruktör – Margareta 

En av lästipsträffarna, restaurang Kopparhatten – Karin  

Cykelturer – Per 

60+-mässan - Karin 

3/11 Clas Ohlson m m – Per 

Vinresan - Per 

27/8 Nostalgituren – KLAR 

25-27/9 Crazy for you, Göteborg – VEM?? 

11-19/10 Spa-resa, Estland - VEM?? 

Boken kommer – Ann-Sofi 

Hälla-förrådets verksamhet – Ann-Sofi bevakar 

 

Notiser: 

Välkommen nya medlemmar – Kersti 

Bildgåtan, lösning – Margareta 

Ev efterlysning av backup för Margareta 

 

Dessutom sedvanliga bidrag från kommittéerna. 
 

Spars till senare nummer: 

Lunch i skolan, reportage  

Fredagsluncher på Küselska krogen, reportage 

Intervju med Margareta Dunkars, ny samordnare Patientråden – Ann-Sofi 

Nytt foto på Gunnar Trued – Per?? 

Lunch hos Lennart Sand m m  

 

Nästa möte  

torsdag 5 november. På dagordningen: Slutplanering av vinternumret 

 

Mötet inleds med gemensam lunch och avtackning av Bertil Jäderberg prel kl 12.30. 

Tid och plats för lunchen meddelas senare. 

 

 

 

 

 

2015-09-08 

Margareta Nissby 


