
Redaktionsmöte Informationskommittén 2017-02-09, kl. 13.00  
 
Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Karin Bökman, Kersti Jungsbo, Gustaf Lagerby 
och Margareta Nissby   
 
 
1. MedlemsNytt 2017-1, slutplanering  
(manusstopp 9 februari; hos läsarna vecka 09, 28/2- 5/3) 
– Genomgång av färdiga och nästan färdiga sidor 
– Texter som väntas komma under de närmaste dagarna (Maria om SPF-lunch på Küselska krogen; 
Nya ordföranden har ordet, m.m.) 
– Bild på framsidan (prel. pelargoner) 
– Antal sidor: 44, inkl. ”Motionskortet” 4 sidor, och fyra st. ¼-sidor annonser. 
– Vi beslutar om en mindre upplaga, 2100 ex istället för det ”normala” 2300 ex, eftersom inget 
utskick av värvarbrev kan göras. 
– Bosse informerar om styrelsens beslut att föreningen bjuder på kaffe, bulle och kaka vid 
medlemsmöten i Nybrokyrkan. Det ska skrivas in på sidan med möten. 
– Till nästa nummer: om ”egenremiss”; kanske mer utförligt om mynt och sedlar som blir ogiltiga. 
– Margareta har skrivit en historik om SPF Seniorerna Falun. Kanske kan något från denna tas upp i 
nästa nummer. 
Kom ihåg till MedlemsNytt 2017-4: Det behöver framgå tydligt av informationen inför medlems-
möten att ”detta är kallelsen till årsmötet”.  
 
 
2. Datum för redaktionsmöten under 2017 
Vi beslutade om vårens möten i informationskommittén: 

tisdag den 14/3 kl. 13.00 

fredag den 5/5 kl. 10.00 

fredag den 2/6 kl. 10.00 

 
Bevakning av aktiviteter innan nästa möte den 14/3 

Medlemsmötet den 8/3 Knäartros: Karin åtar sig att skriva. 
Resor: Ingalill Bergvall sade vi mötet med Informationskommittén i december 2016 att det är 
självklart att reseansvarig rapporterar (skriver och fotograferar). Maria påminner om detta. 
 
 
3. Frågor som rör kommitténs arbete 
– Distributionsansvar: Det finns ännu ingen efterträdare till Britt-Mari Tägt som kan vara ansvarig 
tillsammans med Inga-Lill Holm. 
– Webben: Vi vänjer oss vid den nya hemsidan som efterhand anpassas till SPF Seniorerna Falun. 
– Medlemsregistret: Sökfunktionen anses vara hopplös. Det finns ingen modul för 65-åringar och 
därmed kan inte värvarbrev skickas ut. 
– Gruppmejl: Avtal med Föreningssupport har förlängts med 3 månader. Men nya medlemmar 
(efter mitten av november) får inte några gruppmejl. Per (som inte deltar i mötet) har skickat e-brev 
med förslag om bl.a. månatliga gruppmejl istället för att de, som nu, används för mer ”akuta” 
påminnelser. Vår spontana reaktion till månads- eller veckogruppmejl är negativ. 



– Arbetsfördelning: reserv/backup för Margareta saknas 
– Annonsansvarig: Ann-Britt Åsebol lovade i samband med kaffet på årsmötet att åta sig detta 
uppdrag. 
 
	  
4. Övriga frågor  
I samband med årsmötet kom Maria och Margareta överens med Pia Ekström, ansvarig för 
studiekommittén, om att vi deltar i studiekommitténs möte den 16 mars kl. 13.00. Anna Hagland, 
SV, har fått mejl om vårt deltagande. Kersti deltar om hon har möjlighet, i annat fall bokar vi in ett 
senare möte med studiekommittén och fokuserar på hur gruppmejl kan användas.  
 
Till något av vårens möten ska vi bjuda in Karin Malmgren, ny verksamhetsansvarig för 
Programkommittén, alternativt deltar några av oss i ett av programkommitténs möten. 
 
 
 
 
Maria Bjerneby Häll  


