
Redaktionsmöte Informationskommittén 2017-11-06, kl. 10.00  
 

 
Plats: Trotzgatan 35 (Küselska gården) 
 
Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Karin Bökman, Barbro Carnehag, Sven-Erik 
Ejeborg, Kersti Jungsbo, Margareta Nissby. 
 
 
1. MedlemsNytt 2017-4, slutplanering  
(manusstopp 2 november; hos läsarna vecka 47, 21/11 – 26/11) 
– Färdiga sidor: Margareta har i princip allt underlag och det mesta klart. Vissa oklarheter kvarstår 
vad gäller kursverksamhet och nya medlemmar. Diskussion om ”smygreklam” med anledning av 
reportage om hemkörd mat. Föreslås att namnen på de fyra distributionsansvariga tas upp.  
– Bild på framsidan: Vi väljer fågelbilden (hämtad på Pixabay). 
– Sidor som saknas, är på gång eller kommer i nästa/senare nummer: Ingenting saknas; 
Trygghetsboendegruppen kommer i senare nummer. 
– Förväntat antal sidor: 48; Storlek på upplaga: 2 300.  
 
2. Annonser 
 

Barbro Carnehag, annonsansvarig, beskriver sitt arbete med att få tag på annonsörer. Hon började 
med att kontakta de som har eller har haft ”löpande” annonser (annonsera i fyra nummer, betala för 
tre) med blandat resultat. Barbro har besökt ett antal tänkbara annonsörer för att få en första 
personlig kontakt. I MedlemsNytt 2017-4: totalt 11 annonsörer som täcker 4 helsidor.  
 
3. Reporteruppdrag innan nästa redaktionsmöte den 4 december 
 

Resor:  
”Våra drömmars stad”, lördag den 18 november: Barbro och Kersti skriver och fotograferar 
Julbordsresa till Mariehamn, 30 november - 1 december: Maria kontaktar reseansvarig Ingegärd 
Mellquist, några rader och några bilder önskas till webben och MedlemsNytt 2018-1 

Friskvård: 
Skridsko: Daniels Sven Olsson skriver utan påminnelse; Långvandringar: Mats Hiertner skriver 
och fotograferar alltid flitigt. 
Stavgång – Karin skriver och fotograferar 

Medlemsmöten och andra arrangemang: 
Håkan Romlin, den 8 november, Nybrokyrkan: Maria skriver och fotograferar  
Quiz-afton den 28 november: Karin om hon deltar, annars mejl till Hanne Hedin  

Kursverksamhet kan behöva uppmärksammas. Maria hör efter om någon av kurserna ”Vi sjunger 
tillsammans”, ”Handarbete: Vi virkar, stickar och syr” och ”Guldkant på tillvaron” pågår och kan 
besökas för reportage under november.  

 
4. Produktionsplan för MedlemsNytt 2018 
 

Margareta presenterar produktionsplanen för år 2018 och offert från Sahlanders AB. 
Produktionsplanen, som skickats ut till styrelsen och samtliga kommittéer, följer tidigare år trots att 
årsmötet ligger en vecka senare.  
 



5. Budgetäskande 2018 för informationskommittén inkl. distributionsgruppen 
 

Vi beslutar delegera till Maria att tillsammans med Margareta och Kersti skicka budgetäskande till 
kassör Holger Freij. 
 
6. Översyn av verksamhetsplan inför 2018  
 

Vi har inte några förslag på ändringar av verksamhetsplan som gäller SPF Seniorerna Falun.  
De arbetsbeskrivningar gäller informationskommittén och som fastställdes av styrelsen i februari 
2017 behöver ses över. Vi tar upp detta som en punkt på mötet den 4 december.  
 
7. Frågor som rör kommitténs arbete 
 

– Gruppmejlansvarig: Kersti och Maria beskriver situationen.  
	  
8. Övriga frågor  
Inga övriga frågor.  
Mötet avslutades med årets kommittélunch. 
 
 
 
Vid tangenterna 
Maria Bjerneby Häll  


