
Minnesanteckningar Informationskommittén 2017-08-14  
 
Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Karin Bökman, Per Börjesson, Barbro Carnehag, 
Kersti Jungsbo, Gustaf Lagerby och Margareta Nissby. 
 
1. MedlemsNytt 2017-3, slutplanering  
(manusstopp 10 augusti; hos läsarna vecka 35, 29/8 – 3/9) 
– Färdiga sidor: ” i princip” allt klart; Inga-Lill Holm ansvarig distribution (s. 2), vi avvaktar till 
nästa gång med ev. fler namn. 
– Bild på framsidan: Hjortron  
– Sidor som saknas, är på gång eller kommer i nästa/senare nummer: Intervju med erfaren/ansvarig 
från resekommittén; artikel om hemkörning av mat, ”Krogkommission”. 
– Antal sidor: 48; Upplaga inkl. extra ex. till 60+ mässan: 2300 + 300 = 2 600 ex.  
Annonser: 1 helsida+ 2 halva + 3 Kvartar. 
 
 
2. Reporteruppdrag innan nästa redaktionsmöte den 11 september 
 

Resor:  
Långkryssning med M/S Birka (14-18 augusti): Maria meddelar reseansvarig (OK) 
Norge: Geiranger med Atlanthavsvägen (20-24 augusti) Maria meddelar reseansvarig (OK) 
Åland ’de luxe’ (4-7 september): Margareta 

Friskvård: 
Skogsvandring: Margareta 

Något annat? 
Karin kollar med journalistförbundet om vi behöver ha ansvarig utgivare. (Se senare mejl från Bo.) 
Filmklubb: vi behöver nog uppmärksamma detta genom gruppmejl och kanske på webben; det 
framgår inte riktigt tydligt att man inte behöver anmäla sig.  
Kommentarer om webben, ”Återblick”: Otroligt mycket golf! De är så duktiga och snabba med att 
skriva. Bosse föreslår att golfen läggs på annat sätt så att inte SPF framstår som en förening enbart 
för golfare. (Genomfört den 11/8)  
Tidning kontra webb: bra som det är nu, dvs. “Möten, föreläsningar studiebesök och fester” på en 
webbsida och i MedlemsNytt uppdelat i olika typer av arrangemang.	   
 
 
3. Frågor som rör kommitténs arbete 
 

– Annonsansvarig: Barbro Carnehag är särskilt inbjuden till vårt möte för att diskutera uppdraget. 
Margareta besvarar Barbros frågor. Hurra! Vi byter namn på sista sidan. 
 

– Distributionsansvar: nya medarbetare till Inga-Lill Holm är Anna Boklund, Eva Forss och Mats-
Gunnar Lönn. Aktuellt antal MedlemsNytt att distribuera: 1900 till medlemmar + 100 till bibliotek 
m.m. 
 

– Webben: alla har ombetts fundera över några formuleringar. Bosse resp. Margareta ser över så att 
föreningens målsättning överensstämmer med årsmötets beslut på webben och i MedlemsNytt. 
Behöver ses över i nästa VP.  
 

– Medlemsregistret: vissa saker fungerar nu men problemen med sökfunktionen kvarstår; 
förbättring vad gäller att ta ut listor, manualer oklara; kassören Holger Frej har mycket arbete med 
detta. Medlemmar som inte betalat ska avregistreras lokalt. 



– Gruppmejl (se minnesanteckningar från mötet 2017-06-02): Vi hade hoppats på att förbundet 
skulle tillhandahålla system men har inte fått svar än på våra frågor. ”Månadsgruppmejl” – idén är 
bra men vi behöver ett system som klarar av det. Återkommer till detta! Se tidigare anteckningar 
från före sommaren. Hur gör de andra stora föreningarna? Bosse stöter på förbundet om att nu 
behöver vi få svar. 
 

– Allmänt: Eskilstuna vill gärna träffa SPF Falun; Bosse kontaktar dem för möte och 
informationsutbyte i Falun. 
	  
	  
4. Övriga frågor  
Rapport från möte med programkommittén den 7/8 (Maria, Margareta, Kersti): Det var trevligt att 
träffas ”på riktigt” och gör det lättare att ha kontakt via mejl. Margareta beskrev hur hon redigerar 
de texter hon får, och hur programkommitténs sidor byggs upp.  
 
 
Maria Bjerneby Häll  
 

Informationskommitténs möten hösten 2017 

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

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

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


