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Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Per Börjesson, Kersti Jungsbo och Margareta Nissby. 

Anmäld frånvaro: Bo Bävertoft, Karin Bökman och Gustaf Lagerby 

 

1. Utvärdering av MedlemsNytt 2016-2, ”Inför sommaren” 

Ett mycket fint och innehållsrikt nummer av MedlemsNytt tycker vi och tackar Margareta för allt 

pusslande med texter och foton och för en snygg layout, 48 sidor varav ca 4 sidor annonser. Trevlig 

och somrig bild på framsidan! Ändringar i sista minuten fick göras då ”Let’s dance” (i manus och 

lokalpressen) ställdes in med kort varsel. Resan ”I Luthers fotspår”: detaljerat program har senare 

presenterats på webben (innan första anmälningsdag). Ett förslag från resekommittén är att ta bort 

formuleringen om att en medlem får anmäla högst 4 personer.  

 

Diskussion om medlemmar som kanske inte hunnit få tidningen när första anmälningsdag är till 

någon resa. Det kan gälla några få medlemmar (enligt e-brev från Britt-Mari Tägt) då ”brevduvor” 

inte kunnat komma in i hus och därför fått lämna tillbaka tidningar till expeditionen och tidningarna 

sedan skickats med post. Maria hör med Britt-Mari inför nästa nummer av MedlemsNytt. Vi och 

kommittéerna behöver vara medvetna om problematiken med tanke på de datum för anmälan till 

resor m.m. som anges. 

 

Annonser: Margareta skickar faktureringsunderlag till kassören. Landstinget har bara bett om 1/4-

sida och faktureras för det. 

 

Kalendern: bygger på innehållet i detta nummer. Resor som inte längre kan anmälas till ingår därför 

inte i kalendern. 

 

2. Grovplanering av MedlemsNytt 2016-3 

(Annonsstopp torsdag11/8; Manusstopp torsdag 18/8; hos läsarna 6-11 september) 

Kurser: ca 8 sidor; Resor gissningsvis 4 sidor; Friskvård gissningsvis 4 sidor.  

Regelbundet återkommande inslag är ”Ordförande har ordet”; Månadsmöten; Studiebesök; Kafé 

Björken; Trafikkommittén; Lästipsträffar; Nya medlemmar; KPR; Patientråden; Väntjänsten och 

Kalendern. 

 

Annonser? Vi saknar ansvarig. Det är inte möjligt att lägga tid på detta att leta nya annonsörer för 

någon. Har valberedningen någon idé om person? Aktuellt till MedlemsNytt nr 3 är en helsida om 

60plus Mässan på Lugnet. 

 

Under sommaren genomförda aktiviteter att bevaka (skriva och fotografera): Om någon av oss i 

informationskommittén deltar kan vi bevaka. I annat fall behöver den som är ansvarig för en 

resa/kurs/ett möte osv. Reportage med foton publiceras på webben så snart möjligt. Kortare text och 

färre bilder publiceras i MedlemsNytt nr 3 i mån av utrymme. SPF Faluns egna aktiviteter 

prioriteras. 

 

Gotland: Gustaf 

Furusundsvandring: Margareta 

Skogsvandringar - inte de i maj/juni men sommarvandringar: ansvarig för vandring (Margareta 

reserv) 

Hemlig resa: Kersti 

Uppdras åt Maria att be Margareta Dunkars skriva om kvalitet på äldrematen 



Maria och Elisabet Ottervald har i uppdrag att skriva om boendeformer för pensionärer 

Golf - från föreningsmästerskap: Karin 

KGK - berätta om verksamheten: Bosse, med hjälp av Per 

Bildgåtelösningarna: Margareta 

Trädgårdar i Dalarna: Maria 

Slussbruden, Lunchkryssning på Runn: Maria 

Coco Chanel, Vattnäs lada: Maria 

Geologiexkursion: Margareta 

Kräftfesten – Håkan Romlin (Maria skickar e-brev för att uppmärksamma Håkan på detta) 

Nostalgitur i Bergslagen: Ingalill Bergvall och Stig Olsson (Maria skickar e-brev om detta) 

Tipspromenad: Per 

Cykling: Per 

Musik i Stadsparken: lågprioriterat, den som går dit tar med kameran 

Utflykt till Samuelsdal för äldre medlemmar: Maria och Margareta efter kontakt med Gun 

(Förslag: fotografera och kopiera foton till äldre medlemmar som inte har tillgång till dator eller 

internet.) 

 

Till nummer 3 ska också korta intervjuer göras med de två nya verksamhetsansvariga, Håkan 

Romlin respektive Maria Bjerneby Häll: Margareta (skickar frågor med e-post). 

 

Idéer att återkomma till:  

– Sittplatser i centrum  

– Simning i bassäng: kommer under Friskvård efter sommaren. 

– Lunch i skolan och på Küselska 

 

3. Övrigt 

Nästa möte i informationskommittén är den 18 augusti kl. 09.30 (OBS tiden!). 

Margareta och Maria förbereder förslag på reviderad arbetsbeskrivning för informationskommittén 

att diskutera. Samtalet om principer för gruppmejl och ”Webbnytt” fortsätter. 

 
 

Maria Bjerneby Häll  


