
Minnesanteckningar Infokommittén måndag den 11 september 2017 kl. 10.00  
 
Plats: SPF Seniorerna Falun, Trotzgatan 35 

Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Per Börjesson, Kersti Jungsbo, Gustaf Lagerby 
och Margareta Nissby. Karin Bökman har anmält förhinder. 
 
 
1. Utvärdering av MedlemsNytt 2017-3, ”Inför hösten” 
Några småfel har hittats, t.ex. på s. 30 saknas Margareta Dunkars namn under artikeln. 
Helhetsintryck: mycket trevlig, färg och ljus på bilderna bättre. Margareta har pratat med 
Sahlanders angående mörka bilder i förra numret. Antal ex. ska vi hålla koll på, till nästa års 60+-
mässa. Det kan också bli aktuellt att återinföra värvarbrev med tidningen i.  
 
 
2. Grovplanering av Medlemsnytt 2017-4, ”Inför vintern”, reporteruppdrag 
(Annonsstopp: 26 oktober; Manusstopp: 2 november; hos läsarna: vecka 47, 21/11-26/11) 
Från vårt senaste möte, den 14 augusti: 
Resor:  

Långkryssning med M/S Birka (14-18 augusti): Maria meddelar reseansvarig (OK). Inget 
reportage ännu. 
Norge: Geiranger med Atlanthavsvägen (20-24 augusti) Maria meddelar reseansvarig (OK). 
Klart, text och foton finns på webbsidan. 
Åland ’de luxe’ (4-7 september): Margareta. Klart, text och foton finns på webbsidan. 

 
Under hösten, från 11 september till manusstopp den 2 november: 

• Medlemsmöten, studiebesök och andra arrangemang (s. 4-6 i MedlemsNytt 2017-3): Gustaf 
den 13/9 (Fröding), Karin den 11/10 (Äldre i trafiken); Per den 18/10 ”Öl- och matresa”.  
Maria ber Hanne Hedin om reportage den 20/9 Studiebesök Återvinning, och Margareta 
Dunkars om reportage den 20/10 Dansklubben Berguvarnas höstfest. 

• 60plus-mässan den 25-26 oktober: Karin 
• Väntjänsten, Kafé Björken (s. 7 i MedlemsNytt 2017-3): Maria (7/10), Gustaf (28/10) 
• Resor: den 17-25  september ”Vinresa till Champagne och tyska vingårdar” Per  

Dagskryssning den 3 oktober ”Möt författaren Herman Lindqvist”: Maria ber reseansvarig.  
Ny resa: ”Hellenius hörna” (23/10): Per deltar; Maria ber Ingalill Bergvall om reportage. 

• Kursverksamhet: Filmklubben uppmärksammas som nyhet, Karin  
• Friskvård: Skogsvandringar i september Margareta; Stavgång behöver uppmärksammas, 

Margareta 
• KPR och Patientråden: något särskilt som behöver tas upp? Nej, inget förslag från oss.  

Andra idéer: 
• Intervju med erfaren/ansvarig från resekommittén: Karin intervjuar Ingalill Bergvall 
• Artikel om hemkörning av mat, ”Krogkommission”: Maria och Per testar 
• Sammanställning från sommarens lästipsträffar (webben och ev. MedlemsNytt 2017-4): 

Maria 
• Trygghetsboendegruppen: Det kommer senaste nytt från Gunnar Trued (Margreta inväntar 

ev. gruppmejl.)  
• Styrelsens utsedda grupp för rekrytering och medlemsvård: Maria eller någon av de andra i 

gruppen, helst sammankallande, skriver när arbetet kommit igång. 



3. Frågor som rör kommitténs arbete 
 

– Webben: Policydiskussion om publicering på webb i relation till att MedlemsNytt når 
medlemmarna. Ska webbpublicering avvaktas om reportage kommer nära i tiden för utgivning av 
MedlemsNytt? Vad menar vi i så fall med ”nära i tiden”? Reportage av ”nyhetskaraktär” som 
skickas för ev. publicering i lokala tidningar och Senioren?  
 
Vi Fastställer grundprincipen: på webben så snart som möjligt; till lokalpressen: så snart som 
möjligt.  
 
 

Webbansvariga understryker att	  det	  är	  värdefullt	  om	  de	  som	  skriver	  referat	  från	  våra	  aktiviteter	  
gör	  det	  med	  detsamma	  och	  därefter	  skickar	  referaten	  (till	  Bo	  Bävertoft	  och	  Margareta	  Nissby)	  
så	   att	   vi	   omedelbart	   kan	   publicera	   texter	   och	   foton	   på	   webben	   och	   skicka	   reportage	   till	  
lokalpressen.	  
 
 

– Gruppmejl: Kersti har avsagt sig att vara gruppmejlansvarig. Hon vill ersättas snarast möjligt. 
(Medlemsregistret Miriam är en del av problematiken.) Vi kan inte lösa detta inom kommittén. Per 
kan tänka sig att hjälpa till men inte vara ansvarig. Det behöver vara två som hjälps åt. Uppdras åt 
Bosse att ta upp detta med styrelsen.  
 

– Ansvarig utgivare? Karin resp. Bosse har undersökt frågan. Svaret är att det inte behövs.  
– Medlemsregistret: Flera funktioner är på gång, som t.ex. ger möjlighet att lokalt skicka ut 
värvarbrev.  
– Distributionsansvar: Det fungerar utmärkt! 
– Arbetsfördelning: reserv/backup för Margareta (stående punkt) 
 
4. Övriga frågor 
A) Utseende av arbetsgrupp för genomgång av syftesformuleringar i VP 2017, MedlemsNytt samt 
på vår webbsida så att dessa överensstämmer, och vid behov förslag till revidering inför VP 2018.  
 
 Inklistrat från VP 2017 fastställd vid årsmötet: 

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Syftet	  med	  föreningens	  verksamhet	  är	  tvådelat:	  

1. Att	  påverka	  lokal-‐,	  regional-‐	  och	  rikspolitik	  samt	  samhället	  i	  övrigt	  i	  en	  riktning	  som	  
gynnar	  pensionärer.	  

2. Att	  ordna	  trevliga	  aktiviteter,	  som	  skall	  stärka	  medlemmarna	  till	  både	  kropp	  och	  själ	  
samt	  verka	  för	  att	  medlemmarna	  ska	  få	  ett	  så	  meningsfullt	  och	  tryggt	  liv	  som	  möjligt.	  

 --------------------------- 
Vi uppdrar åt Margareta och Maria att gå igenom aktuella formuleringar och ge förslag till 
ändringar. 
 
B) Fråga om manusstopp och utgivningsdagar 2018: Vi tar upp och fastställer detta på nästa möte i 
informationskommittén, den 6/11. 
 
Vid tangentbordet 
 
Maria Bjerneby Häll  


