
Minnesanteckningar, redaktionsmöte Informationskommittén 2016-11-03 
 

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

och Kersti Jungsbo. Deltar en stund: Pia Ekström, verksamhetsansvarig för studiekommittén. 

  

1. MedlemsNytt 2016-4, slutplanering  

(annonsstopp: 27 oktober, manusstopp: 3 november; hos läsarna 22-27 november) 

Genomgång av färdiga sidor. Bild på framsidan: Beslutar använda Isbjörnen som längtar efter 
vintern med snö och kyla 

Sidor som saknas, är på gång eller kommer i nästa/senare nummer:  

 Marias intervju om hur det är att bo på Brittsarvsgården – i senare nummer 

 KGK: Någon om att verksamheten finns; Margareta letar efter gammal notis; ”Är du 
intresserad? Ring Bosse …”  

 Lästipsträffar: Maria kontaktar Ulla Moberg och kollar dagar m.m. (utfört 3/11) 

Förväntat antal sidor: 48, annonser: 2,25 s., upplaga: 2300 ex., test av tunnare papper på begränsat 

antal ex av upplagan, 200 ex. 

Beslut: Testar tunnare papper på liten upplaga (200 ex.), om Sahlanders står fast vid sitt erbjudande 

(utan extra kostnad). 

SeniorNet och Senioruniversitetet: välkomna att informera kort på ett medlemsmöte men inte 

”gratisreklam” … 

Expeditionen: ingen efterlysning av fler medhjälpare i det här numret. 

Boule & Bowling: reportage till nästa nummer och snart till nya webben.  

”Nya medlemmar”: alla tillsammans i en lista. 

 

2. Bevakning av aktiviteter, gamla idéer, … ”kom ihåg”  

Kommande uppdrag till reportrar/andra ansvariga innan (eller nära) vårt nästa möte den 5 

december: 

– medlemsmöte den 9/11: Gustaf (vidtalad tidigare enligt minnesanteckningarna från den 14 

september) 
 

– Trafikkommitténs inbjudan, information och diskussion om aktuella bussfrågor i Falun den 10/11:  

Maria mejlar Bo Ottosson  

– Musikalen ”The Phantom of the Opera” på Cirkus i Stockholm den 19/11: Per skriver och fotar. 

– Resa till Rommetravet den 24/11: Kersti skriver och fotar.  

– Julbordsresa till Mariehamn den 30/11 – 1/12: Per foton och kort bildtext 

– Björn Skifs: ”Lite nu och då” på Göta Lejon, Stockholm, tisdag den 6/12 (tas upp den 5/12) 

– Medlemsmöte onsdag den 7/12: ”Med Kina som arbetsfält”, Lars Moberg föreläser (tas upp den 

5/12) 

 
Idé inför nästa (eller senare) nummer: 

– Sittplatser i centrum (prel. MedlemsNytt 2017-1) 

– Lunch i skolan och på Küselska. 

 Uppmärksamma kursverksamheten särskilt: intervju med ansvarig Pia Ekström och Anna 

Hagland (på SV); några nedslag, t.ex. Betonggjutning (Margareta); Surfplatta grundkurs och 



fortsättningskurs (Maria), Dans – linedance för nybörjare och fortsättare; någon av språkkurserna 

(Engelska, Spanska, Svenska) eller andra kurser … t.ex. keramik, akvarellmålning, släktforskning,  

 

Föreläsningar av ”engångskaraktär”? Birgitta Sandström och Margareta Emtner om KOL … 

gruppmejl behövs nu. (e-brev skickat om detta den 3/11) Skriv fram föreläsningar (inom 

Kursverksamheten) separat i nästa MedlemsNytt. 

 

Pia: kursverksamheten svår (omöjlig!) med de manusstopp som finns nu;  

 

3. Budgetäskande och Verksamhetsplan för 2017  

Förslag till budget skickas ut innan mötet 

VP: förslag utskickat av Maria, Margareta har skickat förslag på några små ändringar. 

OBS till Holger: kostnader för porto nu tas upp av ”Brevduvekommittén” men ligger i praktiken på 

expeditionskommittén – hur bokförs detta; Budgetuppföljning? Beslutar godkänna att Maria 

skickar förslaget för vår kommitté (skickat till Holger Freij den 3/11) 

 

4. Ny webbplattform och nytt medlemsregister 

En ny webbplattform tas i bruk den 1 december. Bosse vet allt om detta. Diskussion om hur vi 

upplever den nya hemsidan, fördelar och nackdelar. Ett nytt medlemsregister – när kommer det? 

(Under flera veckor är vi är helt utan medlemsregister enligt meddelande i e-brev.) Kan medlemmar 

som inte har internetuppkoppling då få information om t.ex. ändrat datum för möte, nytillkomna 

informationsmöten och resor via sms? 

 

5. Olöst … 

Frågan om backup till Margareta för redigering av MedlemsNytt och behov av annonsansvarig.  

 

6. Övrigt och därefter gemensam lunch! 

 

 

Maria Bjerneby Häll  


