
Minnesanteckningar redaktionsmöte Informationskommittén, 
2017-05-05, kl. 10.00  

 

 
Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Per Börjesson, Kersti Jungsbo och Margareta 
Nissby. Karin Bökman och Gustaf Lagerby har anmält förhinder. 
 
 
1. MedlemsNytt 2017-2, slutplanering  
(manusstopp 4 maj; hos läsarna vecka 21, 22/5- 28/5) 
– Färdiga sidor: Det mesta är prel. färdigt; förteckning över nya medlemmar kan ingå den här 
gången; Väntjänstens sommarutflykt kolliderar med Lästipsträff; Bra om Promenaden 19 ändras till 
Björken för Väntjänstens sommarutflykt. 
Att i en ”ruta” tydliggöra fotografering vid möten, resor, m.m. diskuteras. Bildgåtan: 1-2 sidor. 
Gärna något från KGK. 
– Bild på framsidan: Olika förslag diskuteras. 
– Sidor som saknas vid mötet: Programkommitténs bidrag, KPR, Gävle nästa 
– Förväntat antal sidor: prel. 44; Upplaga: 2 400 ex; Annonser 2,25 % sidor. 
Inför hösten: Kom ihåg artikel om olika möjligheter att få mat levererad hem. 
 
 
2. Reporteruppdrag innan nästa redaktionsmöte den 2 juni 
 

Skogsvandring – något av tillfällena: Margareta 
Golf: Daniels Sven Olsson brukar skicka bidrag 
Skogskyrkogården, Kaknästornet m.m. den 18 maj: Per 
Vårlunch på Dössberget den 31 maj (anmälan tidigast den 16 maj): Maria 
Gårdar och lin i Hälsingland den 1 juni: Margareta 
Kom ihåg att bevaka ”Världsarvet Faluns Bergsmansgårdar” under juni månad. 
 
 
3. Datum för redaktionsmöten under hösten 2017 
 

Vi har sedan tidigare beslutat om möte fredag den 2 juni kl. 10 för utvärdering av MedlemsNytt 
2017-2 och grovplanering av MedlemsNytt 2017-3.  
Datum och tid för två möten i slutet av sommaren beslutades: 
 

Måndag 14 augusti 10-12 (slutplanering av MedlemsNytt 2017-3) 

Måndag 11 september 10-12  
 
 
4. Frågor som rör kommitténs arbete 
 

– Distributionsansvar: Efterträdare till Britt-Mari Tägt, ansvarig tillsammans med Inga-Lill Holm 
– Webben 
– Medlemsregistret: suck! 
– Gruppmejl: det kan bli aktuellt att förlänga det gamla avtalet även för det tredje kvartalet 
– Arbetsfördelning: reserv/backup för Margareta 
– Annonsansvarig: Ann-Britt Åsebol 
	  
	  



5. Övriga frågor  
Rapport om kontakt med studiekommittén och Studieförbundet Vuxenskolan, Anna Hagland den 
16/3 (Maria, Margareta, Kersti): Trevligt och konstruktivt och har inneburit att de börjat använda 
gruppmejlfunktionen. 
 
Kontakt med Programkommittén planeras ske efter sommaren: De har sitt nästa möte den 7 augusti 
med lunch på Samuelsdals pensionat. Då är flera av oss på resa. Vi hoppas bli inbjudna till möte 
med programkommittén så snart som möjligt. 
 
Medlemsmötet onsdag den 10 maj och information till nya medlemmar: Margareta och Kersti 
deltar. Bosse tar upp på styrelsemötet på måndag om hur det är tänkt att det ska fungera. I samband 
med detta diskuterar vi medlemsvård, som vi utgår från är särskilt viktig för nya medlemmar. En idé 
är att ordna informationsträffar för nya medlemmar med olika teman, t.ex. ”Nyfiken på våra 
resor?”, ”Nyfiken på vår studieverksamhet?”, osv.  
 
 
Nästa möte: fredag den 2 juni kl. 10 
 
Maria Bjerneby Häll  


