
Redaktionsmöte Informationskommittén 2016-08-18, kl. 09.30  
 

Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Per Börjesson, Kersti Jungsbo, Gustaf Lagerby 
och Margareta Nissby 

Anmäld frånvaro: Karin Bökman (i London) och Sven-Erik Ejeborg (i Norge) 

 

1. MedlemsNytt nr 3, slutplanering (hos läsarna 6-11 september) 

Genomgång och kommentarer av (mer eller mindre) färdiga sidor som Margareta skickat ut till oss 
innan mötet. 

– Förväntat antal sidor är 48 varav annonser 4,75 sidor; upplaga: 2300 plus 300 extra till 

Seniormässan. 

– Bild på framsidan: förslag höstträd i vackra färger. 

– Sidor som saknas, är på gång eller kommer senare: Ordförande har ordet (behöver skrivas när 

innehållet i övrigt är klart), Programkommittén (kommer i eftermiddag), Nya medlemmar (Kerst i 

ordnar), Kursverksamhet, Väntjänsten, Björken och information som återkommer i varje nummer. 

Klart (i princip) är Resor, Friskvård, KPR och Intervjuer (Håkan Romlin och Maria, nya 

verksamhetsansvariga), Svar till bildgåtorna (Bosse cyklar runt och tar nya foton OM det blir 

solsken).  

– Mat inom äldrevården: Margareta Dunkars skriver (Maria försöker ta foton). 

– Reportage från genomförda resor, studiebesök, osv.: Utflykten till Samuelsdal: 2 sidor (med tanke 

på att flera deltagare inte har dator); Geologiexkursionen; tipspromenad - bara sju deltagare; 

Gotland: en sida (Margareta tar bort en bild så de andra kan vara något större); Några få rader och 

hänvisning till utförligare reportage på webben: Furusund, Hemliga resan, nostalgitripp, Coco 

Chanel, Lunchkryssning på Runn, vårens och sommarens vandringar, golf (Karin, intervju).  

Kommer styrelsen kommer att utvärdera de aktiviteter som genomförts under sommaren?  

 

2. Arbetsbeskrivning för informationskommittén – diskussion  

Diskussion av utskickat förslag. (Bosse har senare skickat ett bearbetat förslag; Kersti lämnar vid 

mötet förslag på justeringar vad gäller policy för gruppmail. Nya förslag skickas ut inför nästa möte 
tillsammans med dagordningen.) 

 

3. Gamla idéer och ”kom ihåg” till kommande nummer 

– Boende för äldre/seniorer: Maria och Elisabet Ottervald skriver/kompletterar den text som finns 

(Bosse bidrar med länkar) 

– Britsarvsgården: förslag att ett reportage görs (senare bestämt att Maria deltar den 11/9 vid 

väntjänstens söndagscafé på Britsarvsgården) 

– Efter mötet bestämt att Per som deltar i resan ”SlottsBarbro och Alice Lund, Borlänge”, skriver 

och fotar  

– KGK: reportage om de två grupperna 

– Lunch i skolan och på Küselska 

– Förslag att Gustaf gör en intervju om/med väntjänsten för att uppmärksamma verksamheten och 

möjligheten för medlemmarna. 

– Maria har deltagit i kursen ”Trädgårdar i Dalarna” som avslutas den 18/8 med besök på 

Hildasholm, skriver lite och har många foton. 

– Diskussion om hur medlemmar får kontakt med andra medlemmar; upplevelser som ny medlem. 

Vad kan vi (alla funktionärer) göra för att förbättra/förändra? Öppet hus på expeditionen för nya 

medlemmar med kaffe? Vi tar upp frågan på nästa möte!  

 



4. Olöst och Övrigt 
 Diskussion om annonsers vara eller icke-vara, bland annat med anledning av att vi saknar 

annonsansvarig. Uppdras åt Bosse att höra med Bertil Eek, som har kontakt med 

Köpmannaföreningen.  

 

 Diskussion om policy för ”gratisannonsering” mot bakgrund av mailväxling med Ann-Britt 

Åsebol om information från Landstinget till våra medlemmar. Efter diskussion kommer vi 

överens om en kort text och hänvisning (länk) på webben men inte gruppmail eller gratisannons, 

enligt den policy som utvecklats (dock ej skrivits ned). Vi tar upp policyn i höst! [Senare har 

informationskommittén bjudits in till styrelsesammanträdet den 12/9 för att diskutera policy.] 

 

 Backup för Margareta: vi behöver fortsätta samtalet för att se vad som fungerar bäst. Kanske är 

det enklast/bäst att någon/några åtar sig ansvar för vissa sidor i MedlemsNytt. 

 

 Produktionsplan för MedlemsNytt 2017: Margareta gör förslag. 

 

 Lunch med avtackning: förslag den 3/11 (efter vårt möte), Maria kontaktar Ann-Sofi 

Holmberg och, om det passar henne, bokar bord på Sawanee. 

 

 

Nästa möte är onsdag den 14 september kl. 10.00. [Samma dag är det medlemsmöte kl. 13.30] 

 
 

 

 

Maria Bjerneby Häll  


