
Redaktionsmöte Infokommittén måndag den 5 december 2016, kl. 10.00  
 
Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Karin Bökman, Per Börjesson, Sven-Erik Ejeborg, 
Kersti Jungsbo och Margareta Nissby.  
Särskilt inbjuden: Ingalill Bergvall, verksamhetsansvarig Resekommittén 
 
 
1. Utvärdering av MedlemsNytt 2016-4, ”Inför vintern” 
Diskussion tillsammans med Ingalill Bergvall om resesidorna. Vi kommer överens om att i 
fortsättningen inte ha med den allmänna texten som nu inleder resesidorna, förutom ”Anmälan” (där 
webbadressen skrivs in och meningen om speciell plats i bussen tas bort) och ”Avanmälan”. Ingalill 
påpekar att resorna ger ca 30 000 kr per år i inkomst till föreningen, att det ordas ca 22 resor per år 
och att resorna behöver presenteras så pass utförligt som nu i MedlemsNytt 2016-4. Utrymmet för 
resesidorna får inte bli mindre. Ingalill ser det som naturligt att reseansvarig rapporterar (skriver och 
fotograferar) till webben och MedlemsNytt. 
 
Ingalill m.fl. önskar att ”kalendern” på mittuppslaget (som egentligen är en förteckning över 
programutbudet i det aktuella numret) även innehåller resor som presenterats i tidigare nummer. 
Margareta gör i nästa nummer ”kalendern” i stående format i stället för liggande, vilket betyder att 
fler, men betydligt kortare, rader får plats.  
 
Margareta berättar att Sahlanders löst våra portokostnadsproblem genom att efter tryckningen 
beskära de cirka 200 ex. som är avsedda för ”värvarbreven”. Därigenom klaras gränsen 100 gram, 
förutsatt att omfånget är max. 48 sidor. Margareta har uppfattat att Sahlanders kan göra så i 
fortsättningen utan extra kostnad. Vi är överens om att använda detta mindre format till värvarbrev 
för att hålla nere portokostnaderna. 
 
Det allmänna intrycket av tidningen är mycket positivt. Det måste ha inneburit ett väldigt 
omfattande och avancerat pusslande av Margareta för att få in alla texter och bilder på sidorna!  
 
Vi beslutar att bjuda in Håkan Romlin till nästa sammanträde för att diskutera programkommitténs 
sidor. Alternativt kan Margareta och Maria delta i möte med programkommittén innan det är dags 
för MedlemsNytt 2017-1. Maria kontaktar Håkan Romlin. 
 
 
2. Grovplanering av Medlemsnytt 2017-1 
(Annonsstopp: 2 februari; Manusstopp: 9 februari; hos läsarna: 27/2 – 5/3) 
Omfång: 44 sidor + 4 sidor motionskort, dvs. sammanlagt 48 sidor. 
”Givna sidor”: 
– Tvådelad ordförandespalt; nya + gamla ordföranden  

– Rapport från årsmötet (Gustaf) 

– Intervju med nya ordföranden + foto (Karin) 

– Uppslaget med sammanfattning av verksamhetsberättelserna 2016 får ev. utgå av utrymmesskäl.  

– Omslagsbild: uppdras åt alla att leta efter vårbilder. 

– KPR och Patientråden: Kan rapport från KPR kortas ned i medlemsbladet med en längre version 
på webben? Margareta hör med Elisabeth Ottervald. Det vore intressant med en artikel om 
”egenremiss”. Maria kontaktar Margareta Dunkars.  
 



Bevakning och nytillkomna reporteruppdrag inför MedlemsNytt 2017-1 och webben: 
 
– Medlemsmöte onsdag den 7/12: ”Med Kina som arbetsfält”, Lars Moberg föreläser (Karin) 

– Medlemsmöte med Lucia den 14/12: gärna bild + bildtext i tryckta bladet (Programkommittén) 

– Medlemsmöte ”Staden som försvann” den 11 januari (Karin) 

– Föreläsningarna om Martin Luther, 29/1 och 30/1 (Karin) 

– Kafé Björken i januari (14/1, 21/1 och 28/1): om möjligt reportage den 14/1 (prel. Margareta) 

– ”Daily Spots Natur & Kulturbiograf” 18/1, 15/2, 15/3 (Programkommittén; Om ett reportage 
önskas den 18/1 kan Karin skriva förutsatt att hon som reporter har fritt inträde.) 
 

– Nyårskonsert i Västerås 18/1 (Gustaf) 

– Längdskidor (Margareta gör sammanfattning av Mats Hiertners rapporter på webben.) 

– Küselska krogens erbjudande om hemkörning av lunch. Maria hör med Gun Eriksson, om hon 
känner till någon medlem som använder detta erbjudande, och med Margareta Dunkars som skriver 
om mat, kanske vet och vill testa.  
 

– Seniorbostäder: Gunnar Trued och Urban Björn kan tänkas vilja kommunicera med medlemmarna 
i nr 2017-1. Margareta kontaktar dem när manusstopp närmar sig. 
 
 
3. Prel. planering av redaktionsmöten för Informationskommittén år 2017 
Nästa möte i informationskommittén är den 9 februari kl. 13.00. Vi kan då, efter årsmötet, fastställa 
datum för hela året. 
 
4. Övriga frågor 
Information och diskussion om problem med den nya webbplatsen, ny webbadress, och att det för 
närvarande inte är möjligt att skicka gruppmejl.  
 
 
Maria Bjerneby Häll  


