
Redaktionsmöte Informationskommittén 2016-05-04, kl. 10.00  
 

Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Karin Bökman, Per Börjesson, Sven-Erik Ejeborg, 
Kersti Jungsbo, Gustaf Lagerby och Margareta Nissby 

 

 

1. MedlemsNytt nr 2, slutplanering (hos läsarna 24-29 maj) 

Genomgång och kommentarer av färdiga sidor 

– Förväntat antal sidor är 48; upplaga: 2300; annonser: antal sidor är X? 

– Bild på framsidan, förslag och diskussion (”hattparad” eller foto från vårlunch på Gamla Staberg) 

– Sidor som saknas, är på gång eller kommer senare (t.ex. vårlunchen, ordföranden har ordet, 

Margareta kontaktar Ann-Britt). 

– Expeditionstider under sommaren (Margareta kollar med Eva Wind). 

– Medlemsmöten (”Slussbruden; Kräftfest; ett första månadsmöte onsdag 14 september). 

Diskussion om vilka medlemmar som kan delta i utflykten med slussbruden, att rollator kan inte tas 

med på båten behöver framgå. 

– Resor: 5 sidor. 

– Kursverksamhet: 2 sidor. 

– Kalendern (tidning och webb): ett uppslag som täcker juni-augusti och en bit in i september. 

Information om kursen ”Trädgårdar i Dalarna” ändras så att Karlfeldtsgården Sångs i Leksand 

besöks den 2 juni och Rällsjöbo den 16 juni; konserterna i Stadsparken finns med.  

– Reportage från genomförda resor, studiebesök, medlemsmöten och intervjuer: ”Superonsdagen” 

med bild; Dalasinfoniettan med bild; Björn Skifs (prel. med bild); Studier inför Gotlandsresan (med 

bild); ”Hattparaden” med flera bilder (ett uppslag); medlemsmötet i mars, kommunpolisen 
informerar; Ölprovning/pubkväll; intervju med Bertil Eek respektive Holger Freij. 

– Bildgåtor: ett helt uppslag som ska väcka nyfikenhet och bidra till friskvård (promenader). 

– Friskvård: 15/6 tipspromenad; förutom de två tidigare annonserade vandringarna kommer tre 

”enklare” sommarvandringar att genomföras. Höstens två första vandringar informeras om. Cykling 
kommer att genomföras, likaså golf, bangolf och boule.  

– Väntjänsten och sommarutflykten (Maria kontaktar Gun Eriksson angående olika telefonnummer 

till väntjänstare i MedlemsNytt respektive på webben). 

– Gamla sedlar som upphör att gälla 

– Försäkringssida med längre text (en gång per år) 

Övrigt, återkommande och/eller kortare inslag: Lästipsträffarna (även under sommaren); KPR och 

Patientråden; Björken; IT-varning; Kollektivtrafiken och sittplatser i centrum; KGK; Teletal; Att 

medlemmar får påminnelse fastän de har betalt avgiften; Nya medlemmar. 

 

 

2. Datum 2016 för redaktionsmöten med informationskommittén 

Arrangemang att bevaka (skriva, fotografera) innan nästa möte: 

 Vårlunch, Gamla Staberg den 11/5 (Karin) 

 Resa, Furusundsvandring den 21/5 (Margareta) 

 Hemlig resa den 2/6 (Kersti) 

 Skogsvandring 26/5 och 2/6 (Eje och Margareta) 

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

 



 

Torsdag den 18/8 kl. 10.00: Slutplanering av nr 3. 

Onsdag den 14/9 kl. 10.00 – 12.00: Utvärdering av nr 3 och grovplanering av nr 4 (medlemsmöte 

efter lunchen). 

Torsdag den 3/11 kl. 10.00: Slutplanering av nr 4. 

Måndag den 5/12 kl. 10.00: Utvärdering av nr 4 och grovplanering av nr 1, 2017. 

 

3. Diskussion om gruppmail och webbsidor  

Diskussion inleddes och återupptas efter sommaren med mål att ta fram en reviderad policy och ett 

nytt policydokument. 

 

4. Arbetsbeskrivningar för kommittéerna  
Diskussion om uppdatering av arbetsbeskrivning för informationskommittén inleddes. Vi 

återkommer till denna punkt den 18/8. Maria får i uppdrag att i samråd med Margareta ta fram ett 

förslag som underlag för diskussion. Även arbetsbeskrivning/manual för Brevduvekommittén, 

manual för gruppmail (Kersti) och för webbanmälningar (Per) kan behöva ingå i eller vara bilagor 

till informationskommitténs arbetsbeskrivning. 

 

 

5. Idéer till nästa nummer, Inför hösten, ”kom ihåg”  

(manusstopp torsdag 18/8, annonsstopp 11/8, hos läsarna 6-11 september) 

– Gotlandsresan, reportage (Gustaf, Margareta) 

– Rapporter från sommarens aktiviteter (vi bestämmer vem som bevakar vad den 3/6) 

– Kvalitet på äldrematen (ev.) 

– Boende för äldre/seniorer. En text finns på webben att utgå från. Maria och Elisabet Ottervald: 

skriver tillsammans om olika boendeformer, skillnader, förutsättningar, behov ... (till nr 3) 

– Sittplatser i centrum (s. 30 i nr 1)? 

– 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 nr 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 nr 3. 

– Höstens kurser: obs att datum för anmälan kan påverkas av senarelagd produktionsplan. 

– Höstens resor: obs att datum för anmälan kan påverkas av senarelagd produktionsplan. 

– Annonser som kan förväntas komma. 

 

 

 

Maria Bjerneby Häll  


