
Redaktionsmöte Informationskommittén 2016-03-09 
 

Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Karin Bökman, Per Börjesson, Sven-Erik Ejeborg, 

Kersti Jungsbo, Gustaf Lagerby och Margareta Nissby 

 

 

MedlemsNytt 

Utvärdering av vårnumret (2016-1) 

Vårnumret omfattar 44 sidor plus en fyrsidig bilaga (Motionskortet) och har tryckts i 2300 ex. Den 

olycksaliga annonsen (s. 24): den skulle upprepas fyra gånger men det är fel datum i vårnumret; 

annonsören behöver inte betala (paketpris: annonsera 4 ggr och betala för 3).  

 

Diskuteras svårigheten med att vara tydlig med de olika bankgironummer som ska användas. 

 

”Om du flyttar” (s. 42): Kan det förenklas och förtydligas?  

(Tillägg: Bosse har efter mötet kontaktat förbundet och texten ändras både i MedlemsNytt och på 

webben. Kersti har haft kontakt med Torsten Gudmunds angående medlemmar som själva gör 

ändringar på webben via ”Min sida”.) 

 

Resor: Bra om antal platser framgår när det inte är möjligt att boka fler dagar/tillfällen eller att öka 

antalet platser/bussar. 

 

Nya medlemmar: trevligt och intressant att få läsa, viktigt att nya medlemmar får kontakt och blir 

aktiva. 

 

Information om kurser finns främst i nummer 3 och 4. 

 

Trevligt att läsa intervjuer och reportage från resor och olika aktiviteter. Huvudprincip är att egna 

resor, t.ex. Furusundsvandring och ”Hemliga resan”, prioriteras i förhållande till t.ex. shower. 

 

Jättesnygg tidning! Margareta uppmanas skicka den till SPF centralt för att visa hur fin den är! 

 

Diskussion om webb kontra tidning: Bosse lägger ut information direkt på webben men om det är 

nära i tid för ett nytt nummer av MedlemsNytt väntar han så att informationen kommer samtidigt på 

webb och i tidningen. Längre artiklar publiceras på webben, kortare versioner i MedlemsNytt. 

 

 

Idéer till nästa nummer, Inför sommaren  

Medlemsmöten: bra med ett kort referat/motsvarande från alla medlemsmöten, även när det är 

samma innehåll som på tidigare medlemsmöte. Margareta och Eje deltar och skriver något kort från 

medlemsmötet den 9/3.  

Tillägg:  

Extra årsmöte den 13/4 och körkonsert:  

– Gustaf rapporterar 

– Eje och Margareta försöker ta bilder  

   (så gott det går i Nybrokyrkan - bäst om vi kan lura ut objekten utanför själva kyrksalen) 

Infoträffen för nya medlemmar: 

– Maria deltar och bevakar 

– Bosse tar bild/er 

 



Vi tror att ”Hattparaden” lördag den 23 april vore trevlig att ha med i tidningen! Margareta deltar 

med Eje som fotograf.  

 

Vårlunchen den 11/5: Det är nätt om tid (till tryckeriet den 13/5). Karin tar bilder och skickar direkt 

till Margareta. Vi behöver veta mer om när anmälan tidigast kan göras. Kersti kontaktar Lena 

Söderlund, skickar sedan ut gruppmail när anmälningstiden är klar.  

 

Dalasinfoniettan – Karin skriver. 

 

Intervju med Bertil Eek – Karin. (Tillägg: klart och finns på webben. Även intervju med Holger 

Freij som förväntas bli vald till ny kassör vid extra årsmötet görs av Karin till webb och nummer 2.) 

 

Kvalitet på äldrematen: Vi avvaktar. 

 

Bosse: Vi behöver reda ut boende för äldre/seniorer. En text finns på webben att utgå från. Maria 

samlar information för artikel på webben och kortare version till tidningen (numret efter 

sommaren).  

 

Fråga om texter som publiceras: Margareta kollar alltid och skickar ut sidor innan de går till 

tryckeriet. Vi får gärna kommentera om vi hittar fel. 

 

Våra vandringar: Något kort om pågående aktivitet; och om den ev. extra vandringen den 2/6. 

 

Försäkringsinformation: Ingen naturlig kontaktperson, vi kan länka direkt till Scandias webb och 

telefonnummer. (Tillägg: Bosse har lagt ut förtydligande information på webben och det ska in i 

närmaste numret av tidningen.) 

 

Sittplatser i centrum (s. 30 i nr 1): Margareta kollar med Bosse Ottosson. 

Teletal, notis (Kersti; Margareta). 

 
Sommaraktiviteter för våra medlemmar:  

– Kurs i sommar: Trädgårdar i Dalarna. Maria kontaktar Inger Berglund och Vuxenskolans Lovisa. 

(Tillägg: Gruppmail blir aktuellt för anmälan senast 12 maj och behov av samåkning.) 

– Lästipsträffar. Maria kontaktar Ulla Moberg och tar gärna sommaren. (Tillägg: klart och finns på 
webben, ska tas med i tidningen.) 

– Bildgåtor som kan bidra till promenader på egen hand. (Tillägg: Margareta har flera bilder som 

kan användas i nummer 2.) 

– Britsarvsgården: Förslag att det görs ett reportage. Kersti kollar om det finns aktiviteter under 

sommaren, Eje skriver. 

 

 

Golf en viktig aktivitet för många medlemmar – i Nummer 3, efter sommaren. 

 

Simning i bassäng till nästa nummer, efter sommaren. 

 

KGK (Karlar, Grabbar, Kompisar): Reportage efter sommaren om de två grupperna! 

 

Boule och Bowling - något på webben så att det uppmärksammas. Förslaget är att Eje skriver och 

fotar en gång i halvåret.  

 

Lunch i skolan och på Küselska: Karin skriver nu och det tas upp i nummer 3. 



Beslut om nya datum för produktionsplan 

Vi beslutar att datum för produktion av nummer 3 flyttas fram en vecka. 

Nya datum för nummer 3 ”Inför hösten” är:  

Annonsstopp torsdag 11/8; Manusstopp torsdag 18/8. 

 

 

Beslut om datum 2016 för redaktionsmöten med informationskommittén 

Slutplanering av nummer 2: onsdag den 4/5 kl. 10.00 

 

Utvärdering av nr 2 och grovplanering av nummer 3: fredag 3/6 kl. 10.00 

 

Slutplanering av nummer 3: prel. 19/8 

 

Utvärdering av nummer 3 och grovplanering av nummer 4: torsdag 3/11 

 

Slutplanering av nummer 4: måndag 5/12 
 

 

 

Nästa möte  

Onsdag den 4 maj kl. 10.00, expeditionen.  
På dagordningen:  

– Slutplanering av Medlemsnytts sommarnummer (2016-2). 

– Diskussion om webbsidor: Webbversioner i förhållande till MedlemsNytt. Hur få medlemmar att 

gå in på webbsidorna? Gruppmail med betoning på (rubrik) ”Webbnytt”, vad som är nytt och finns 
på webben? 

– Arbetsfördelning, frågan om reserv/backup till Margareta för redigering av MedlemsNytt.  

– Ev. tillägg/korrigering av mötesdatum för hela 2016 

 

 

2016-03-20 (version med tillägg 2016-04-06) 

Maria Bjerneby Häll  


