
Redaktionsmöte Informationskommittén 2015-12-01 
 

Närvarande: Bo Bävertoft, Per Börjesson, Ann-Sofi Holmberg, Kersti Jungsbo, Gustaf Lagerby och 

Margareta Nissby samt från styrelsen Birgitta Wallman 

 
Funktionärer - förändringar 
Förhoppningsvis kan valberedningen få fram en annonsansvarig och en ny 

sammankallande/verksamhetsansvarig för infokommittén. 

Britt-Mari Tägt, som önskar avgå som distributionsansvarig 2017, har hittat en efterträdare som kan 

”skolas in” under 2016.  

Ann-Sofi Holmberg kommer inte att kvarstå i kommittén efter årsstämman. 

Margareta Nissby behöver en reserv/backup för redigering av MedlemsNytt. ”Efterlysning” har 

införts i vinternumret. Ingen har hittills anmält intresse.  

 

MedlemsNytt 
 

Utvärdering av vinternumret (2015-4) 
 

Det nyligen utkomna höstnumret utvärderades (52 sidor, 2300 ex, tryckkostnad 26.530 kr, 

annonsintäkt 11.200 kr). 

 

Grovplanering av vårnumret (2016-1) 
– annonsstopp 4 februari – manusstopp 11 februari – utgivning vecka 9 
 

Omfång: Troligen 48 sidor, inkl 4-sidigt Motionskort 

 

Annonsläget: 3 sidor hittills bokade, varav 0,25 gratis. Margareta kontaktar tidigare annonsörer. 

 

Preliminärt innehåll: 
 

Omslagsbild: Kom med förslag! Beslutas på nästa möte (11 februari) 

 

Årsstämman 10 februari: 

- referat/rapport från stämman – 1 sida – Gustaf 

- sammandrag av verksamhetsberättelserna – 2 sidor - Margareta 

 

Ordförandeskifte: 

- Ordförandespalt 2-delad? – Bosse/Birgitta frågar Gunnar 

- Intervju med ny ordförande liksom intervjuer med andra nyvalda kan eventuellt sparas till 

sommarnumret  

 

Övriga artiklar/intervjuer: 

- Medlems/månadsmöte 13 jan (Hjälpmedelscentralen informerar) – Ann-Sofi 

- Studiebesök Dalarnas Museum 27 jan (dalmålningar)  – Ann-Sofi 

- Kafé Björken 6 feb (Polisen varnar) – Margareta 

- Skidsäsongen, sammanfattning – Margareta 

- Hälla-förrådets verksamhet, förändringar – Ann-Sofi 

- Bibliotekets databaser (notis i MedlemsNytt, längre rep på webben) – Ann-Sofi 

- Föreningens syn- och hörselombud – Ann-Sofi 

 

- Lunch i skolan? – Karin? 

- Fredagsluncher Küselska? – Karin? 



 

Notiser: 

Välkommen nya medlemmar – Kersti 

 

Dessutom sedvanliga bidrag från kommittéerna. 
 

Spars till senare nummer: 

- Intervju med ny ordförande? 

- Intervjuer med andra nyvalda?  

- Stavgång, flera grupper? 

- Nedslag i någon kurs? 

 

Nästa möte  

torsdag 11 februari kl 13.30, expeditionen.  

På dagordningen: Slutplanering av vårnumret. Kanske också beslut om mötesdatum för hela 2016. 

 

 

2015-12-01 

Margareta Nissby 


