
Redaktionsmöte Infokommittén tisdag den 14 mars 2017 kl. 13.00  
 
Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Karin Bökman, Kersti Jungsbo, Gustaf Lagerby 
och Margareta Nissby. Per Börjesson har anmält förhinder. 
 
Plats: SPF Seniorerna Falun, Trotzgatan 35 
 
 
1. Utvärdering av MedlemsNytt 2017-1, ”Inför våren” 
Upplagans storlek, 2100 ex, var för liten. Vi behöver 2300 ex nästa gång.  
 
 
2. Grovplanering av Medlemsnytt 2017-2, ”Inför sommaren” 
(Annonsstopp: 27 april; Manusstopp: 4 maj; hos läsarna: vecka 21, 23-28 maj) 
Medlemsmöten:  
8/3 Karin om knäartros (klart) 
12/4 Falun under stormaktstiden: Karin 
Väntjänsten/Björken/Britsarvsgården (7 maj): 
11/3 Margareta om ”Bra mat – bättre hälsa” (Margareta Dunkars) klart 
13/3 Gustaf om demenssjukdomar, klart 
Något mer från Björken? 8/4 Håkan Romlin om sin väg tillbaka 8/4: Margareta  
(7/5: Britsarvsgården? Vi hinner inte få med det ty manusstopp 4/5.) 
Resor:  
30/3: Gävle: Maria och Margareta  
Klart på webben: Antikmässan (16/2); 
(– Nordiska trädgårdar? – Röros vintermarknad?) 
25/4 Konst och Musik: Ingalill Bergvall reseansvarig. Maria påminner om att reportage önskas. 
Kursverksamhet: 
20/4: Hälsoföreläsning om KOL: Karin 
(27/4: Hälsoföreläsning om rörelser, Lena Grönberg, se nr 2017:1, sidan 28, Margareta, Björken). 
Margareta, Maria och Kersti deltar i studiekommitténs möte nu på torsdag den 16/3.  
Friskvård: 
Bowling och Boule? Maria mejlar Curt Winberg, Gunnel Odén och Hans Engström för en liten 
rapport om verksamheten under senaste tiden och framöver till MedlemsNytt 2017-2. 
Skidor (återblick) Stafettvasan kort (Margareta från webben). 
Skogsvandringar (27/4; 4/5): ev. Margareta, ev. Maria den 4/5 
Stavgången – behöver puffas för … ev. Maria 
KPR och Patientråden 
Margareta Dunkars har skrivit om ”egenremiss” (klart). 
KPR genomför intervjuer – kommer en artikel?  
Trygghetsboendegruppen: Något om resultat av enkäten? Margareta hör efter om eventuell notis/ 
uppföljning. 
Bildgåtor! Margareta! Alla funderar! 
”Nya mynt och sedlar” – påminnelse? 
”KGK” nystart – skriva senare, kanske tredje grupp … 
Intervjuer: Karin Malmgren (programkommittén) och Gunilla Barkar (ny i styrelsen): Karin 
Senare, till nästan nummer: Sven-Christer Kihlén, ny verksamhetsansvarig trafikkommittén. 
Övrigt 
Försäkringsinformation: finns på webben; notis i MedlemsNytt 



Nytt foto på expeditionskommittén – Per! Maria frågar. Gärna även separat foto på Karin 
Malmgren (till intervjun) 
Foton på Kören: Karin, 12 april 
 
 
3. Frågor som rör kommitténs arbete 
– Distributionsansvar: Efterträdare till Britt-Mari Tägt, ansvarig tillsammans med Inga-Lill Holm 
– Webben (se även punkt 4 nedan) 
– Medlemsregistret (se minnesanteckningar från den 9/2 och mejl den 6 mars från Britt-Mari Tägt) 
– Gruppmejl (se minnesanteckningar från den 9/2): den 13/3 har avtalet med föreningssupport 
förlängts 3 månader, dvs. även under det andra kvartalet kan gruppmejl skickas till de som angett 
mejladress och som blev medlemmar innan 1 december 2016. Nya medlemmar kan endast skrivas 
in manuellt. 
– Arbetsfördelning: reserv/backup för Margareta 
 
 
4. Medlemmars godkännande för publicering av foton och namn 
På vår hemsida finns den här informationen (under fliken Återblick):  

”Foton som tas vid våra sammankomster, möten och aktiviteter kan komma att läggas ut här 
på föreningens webbplats. Vi hoppas att ni samtycker till detta. Om så inte är fallet, meddela 
detta till webansvarig.” 

Vi (expeditionen och därefter Maria) har fått reaktioner på att ”allt och alla” fotograferas och 
rapporteras. Är vi tillräckligt noggranna med att informera när vi tar foton av medlemmar och 
kanske även uppger deras namn? ”Vi” är i det här sammanhanget alla funktionärer som tar foton 
och skriver reportage från föreningens olika aktiviteter. Var har vi (enligt formuleringen på 
hemsidan) rätt att publicera foton och reportage? Vem har ansvar om t.ex. någon medlem som har 
skyddad identitet skulle röjas?  
 
Diskussion, som leder fram till: 
Vi (alla!) behöver vara tydliga med att vi fotograferar, i vilket syfte, och var foton och ev. namn 
kan komma att publiceras. Vi (alla!) behöver vara försiktiga med foton på medlemmar, i första 
hand riktas kameran mot funktionärer.  
Maria skickar mejl till styrelse och verksamhetsansvariga för att uppmärksamma problematiken. 
 
Margareta har funderat över att namn på nya medlemmar publiceras i MedlemsNytt. Vi har inte fått 
någon negativ reaktion, bara positiva kommentarer. 
 
 
5. Övriga frågor 
Kontakt med andra kommittéer: Karin Malmgren är ny verksamhetsansvarig för 
Programkommittén. Vi (Margareta, Maria och Kersti) ber att få delta när de har möte för att 
diskutera sidorna i MedlemsNytt, gruppmejl, m.m. Maria mejlar Karin Malmgren. 
 

Vårens två återstående möten i Informationskommittén: 

Fredag den 5/5 kl. 10.00  

Fredag den 2/6 kl. 10.00 

 
Maria Bjerneby Häll  


