
Minnesanteckningar Informationskommittén fredag den 2 juni 2017 kl. 10.00  
 
Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Karin Bökman, Per Börjesson, Kersti Jungsbo och 
Margareta Nissby. Gustaf Lagerby har anmält förhinder. 
 
 
1. Utvärdering av MedlemsNytt 2017-2, ”Inför sommaren” 

• Upplagan: 2 400 ex. verkar vara lagom och det finns ex. kvar till höstens Seniormässa. 
• Per påpekar att bilderna i den tryckta upplagan är mörka, de är bättre och ljusare på webben 

i pdf-versionen. Margareta pratar med tryckeriet.  
• Margareta har fått mejl om att ett av tillfällena för ”Musik i Stadsparken 2017” är inställt. 

Det är Dalasinfoniettan den 27/8 som är inställd. Lämpligt att skicka ut ett gruppmejl nu och 
ett i augusti. Bra om det kan informeras om på Väntjänstens sommarutflykt och om 
ansvariga för resor kan nämna det på bussarna i sommar. 

• Diskussion om ansvarig utgivare: ska vi skaffa ”utgivningsbevis” för att ha en korrekt 
utsedd ansvarig utgivare? Behöver vi ha en ansvarig utgivare? Uppdras åt Karin att utreda. 

 
 
2. Grovplanering av Medlemsnytt 2017-3, ”Inför hösten” 
(Annonsstopp: 3 augusti; Manusstopp: 10 augusti; hos läsarna: vecka 35, 29/8-3/9) 
Från vårt senaste möte, den 5 maj: 
Skogsvandring – något av tillfällena: Margareta, kanske i kombination med ”puff” om det finns 
utrymme. 
Skogskyrkogården, Kaknästornet m.m. den 18 maj: Per, klart och publicerat i DT 
Vårlunch på Dössberget den 31 maj: Maria, klart. 
Gårdar och lin i Hälsingland den 1 juni: Margareta 
 
Under sommaren, till den 10 augusti: 
Resor: 
”En särskild klang i färgen” den 27 juni: Maria 
”Hemlig resa” den 6 juli: Per 
”Kärlekskriget” – en opera i Vattnäs den 7 juli: Karin 
”Endagskryssning på Svartån och Örebro kanal” den 17 juli: Ansvarig i resekommittén 
”En dag i 1700-talets Stockholm” den 4 augusti: Karin 

Kursverksamhet: 
Världsarvet Faluns bergsmansgårdar (den 31/5, 14/6 och 21/6): Pia Ekström (Maria kontaktar) 
Lästipsträffar (29/6 och 27/7): Maria 

Friskvård: 
Boule: Maria skickar uppmaning till Curt Winberg om text och foto 
Golf – föreningsmästerskapet den 16 juni: Karin 

Väntjänsten: 
Utflykt den 27 juli till Samuelsdals pensionat: Margareta 

Facit till bildgåtorna: Margareta 
Annonser 
 
Andra idéer och förslag: 
Om olika alternativ för hemkörning av mat: Margareta Dunkars har tidigare sagt okay till att skriva 
om detta. Lämpligt med artikel i nummer 3 eller nummer 4. 
Bo föreslår en analys av hur det kommer sig att Falun kom på andra plats när det gäller bra ställen 
att bo på för seniorer enligt Seniorens webbupplaga. Uppdras åt Karin. 



Intervju med Inga-Lill Bergvall om resekommitténs arbete: Karin 
I senare nummer: Intervju med Kersti som skickar ut gruppmejl. 

 
 
3. Frågor som rör kommitténs arbete 
 

– Distributionsansvar: efterträdare till Britt-Mari Tägt söks, ansvarig tillsammans med Inga-Lill 
Holm. Situationen akut efter sommaren när MedlemsNytt 2017-3 ska distribueras. Herbert Carlén 
engagerad för att ordna detta. En uppdaterad arbetsbeskrivning har skickats till Herbert. Gruppmejl 
till alla medlemmar och mejl till alla funktionärer och ”efterlysning” på webben är önskvärt. Vi är 
överens om att den tryckta tidningen är viktig. Den kan skickas ut med post om inte annat är möjligt 
men det skulle kosta ca 50 kr per år och medlem i porto (som kommer att höjas). 
 
– Webben: för att fler medlemmar ska hitta till våra webbsidor behöver vi informera om att vi gjort 
t.ex. resereportage. Vi kommer fram till att vi behöver använda gruppmejl med länkar till reportage, 
förslagsvis alla resor och aktiviteter under en månad, både aktiviteter som genomförts och 
aktiviteter som är planerade. Sommarläxa till oss själva: Vad ska finnas i ett ”månadsblad”, ett 
gruppmejl en gång per månad? 
Per föreslår att vi gör som förbundet centralt. De använder företag för utskick av ”gruppmejl” med 
information om innehåll, artiklar m.m. i Senioren. Vi behöver få tillgång till det företag förbundet 
använder för utskick av gruppmejl till alla medlemmar. Informationskommittén vill att styrelsen tar 
kontakt med förbundet i denna fråga.  
	  
– Medlemsregistret: Suck! Det finns många nya medlemmar som inte är ”godkända” enligt 
medlemsregistret. Många tidningar behöver därför skickas ut med post.  
 
– Gruppmejl: det gamla avtalet har förlängts ytterligare 3 månader.  
 
– Arbetsfördelning: reserv/backup för Margareta saknas fortfarande. 
 
 
4. Övriga frågor 
A. Möten i informationskommittén hösten 2017:  

måndag den 14 augusti kl. 10.00 (slutplanering MedlemsNytt 2017-3) 

måndag den 11 september kl. 10.00 (utvärdering och grovplanering MedlemsNytt 2017-4) 

måndag 6 november kl. 10-12, därefter lunch på Sawanee 

måndag 4 december kl. 10-12 (Karins födelsedag ) 

B. Beslut om inköp av ny reviderad upplaga av ”Svenska skrivregler” utgiven av Svenska 
Språknämnden till några i kommittén. Tre ex. (Margreta, Maria, Kersti). 
 
C. Per föreslår att informationskommittén gör studiebesök hos SPF i Eskilstuna för att få idéer om 
informationsspridning och nya informationsvägar. Bra idé, vi tar upp detta igen efter sommaren. 
 
Vid datorn 
 
Maria Bjerneby Häll  


