
Minnesanteckningar Infokommittén måndag den 4 december 2017 kl. 10.00  
 

Plats: SPF Seniorerna Falun, Trotzgatan 35 

Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Karin Bökman, Barbro Carnehag, Kersti Jungsbo, 
Mats-Gunnar Lönn, Margareta Nissby.  
Per Börjesson, Gustaf Lagerby och Margreth Lindgren har anmält förhinder. 
 

1. Utvärdering av MedlemsNytt 2017-4, ”Inför vintern” 
Inga större misstag har upptäckts. Trevligt att annonserna är samlade före och efter uppslaget med 
aktiviteter. Tur att vi hann få med att Kopparhatten inte längre kan användas för Filmklubben och 
Lästipsträffarna.  
 
När vi jämför information, på webben och olika sidor i MedlemsNytt, framgår att filmklubben har 
olika benämningar (film – bio – cineast). Beskrivningen (s. 17) är missvisande. Karin funderar och 
åtar sig att skicka korrekt formulering till redaktör och webbansvarig. 
 

2. Grovplanering av Medlemsnytt 2018-1, ”Inför våren”, reporteruppdrag 
(Annonsstopp: 1 februari; Manusstopp: 8 februari; hos läsarna: vecka 9, 27/2-4/3) 
Allmänt: 
Diskuteras ny formulering för anmälan till resor (på webben och i MedlemsNytt) för att fler 
medlemmar ska använda webbanmälan istället för att gå till expeditionen och där kanske bli 
besvikna över att inte komma med på resan. Bosse har skickat ut ett förslag som Per putsat till. Det 
tas in i ingressen till resesidorna i MedlemsNytt och på webben.  
 
En synpunkt som framkommit är att det under respektive resa behöver framgå hur många platser 
som finns, och att ”bra” platser under föreställningar inte kan garanteras.  
 
Diskussion om annonser och ev. lägre annonspris. Vi ställer oss negativa till att den aktuella 
organisationen ska betala ett lägre pris. Maria skickar uppgifter till Barbro, som tar kontakt 
angående annons. 
 
Medlemsmöten och andra arrangemang av programkommittén: 
• Håkan Romlin, den 8 november, Nybrokyrkan: Maria ska skriva rent sina anteckningar. 
• Quiz-afton den 28 november: Karin kunde inte delta. 
• Medlemsmöte med Luciafirande den 14/12: Per. Särskilt foton på luciatåget är trevliga att 

kunna publicera på webben.  
• Medlemsmöte med Jon Norberg den 10/1: Karin. 
• Svenska skidspelen den 17/1: Maria skickar mejl till Karin Malmgren och ber att hon, eller 

någon annan i programkommittén, skriver och fotograferar. 
• Årsmötet den 14/2 (efter manusstopp); Margareta: namn på styrelseledamöter och 

verksamhetsansvariga (till sidan 2); Karin: intervju med ny ordförande. Någon behöver skriva 
om årsmötet. Det bestämmer vi på vårt möte den 9/2. Vi beslutar att inte ha en sammanfattning 
av verksamhetsberättelsen i MedlemsNytt 2018-1. 

 
Kafé Björken: ”Julgransplundring” den 13/1: Maria. 
 



Resor: 
 

”Våra drömmars stad” den 18/11: Barbro och Kersti, genomfört och publicerat på webben. 
Julbordsresa till Mariehamn 30/11 - 1/12: Ingegärd Mellqvist har fått mejl med önskemål om kort 
text och några foton till webben och MedlemsNytt 2018-1. 
Glada Änkan den 10/2: Karin (text och foton levereras direkt efter resan). 

 
Kursverksamhet att uppmärksamma:  
 

Flera kurser startar i januari. Vi bevakar och återkommer med artiklar till nr 3. 
”Mobiltelefon – Använd din moderna mobiltelefon” den 22/1: Karin.  
Någon annan kursstart i januari: Maria. 
Kommande cirklar, ”Sociala medier” (s. 16): Per (i nödfall Bosse). 

 
Friskvård:  
 

Pensionärsskridsko rapporteras av Daniels Sven Olsson på ett föredömligt sätt.  
Långvandring/längdskidåkning beskrivs också föredömligt i ord och bild, till webb och 
MedlemsNytt, av Mats Hiertner. 
Stavgång – Karin avvaktar. En uppmaning att delta finns i detta nummer med text och foto.  
 

Annan pågående verksamhet att följa upp: 
Trygghetsboendegruppen? Margareta påminner. 
Styrelsens utsedda grupp för medlemsvård: Maria påminner. 
 

Skydd mot digitala bedrägerier: 
Vad kan vi göra för att skydda oss mot stöld/kapning av vår identitet och mot digitala bedrägerier?  
Bosse har varit i kontakt med Karin Malmgren om ett medlemsmöte på detta tema.  
Vi uppdrar åt Bosse att skriva en artikel med basfakta från olika källor om hur man kan skydda sin 
identitet, vilket skydd som finns i hemförsäkringar m.m. 
 

3. Arbetsbeskrivningar och frågor som rör kommitténs arbete  
 

De arbetsbeskrivningar som rör kommitténs arbete har skickats ut. Synpunkter har lämnats och 
diskuteras under mötet. Vi behöver endast göra några mindre förändringar i vissa arbets-
beskrivningar den här gången. Maria skickar förslag på reviderade arbetsbeskrivningar till styrelsen 
(Informationskommittén; Bilaga Gruppmejl; Bilaga Distributionsansvar) inför deras sammanträde 
om en vecka. Bilaga Anmälningsrutinen behöver inte ändras. Annonspolicy för MedlemsNytt som 
fastställdes av styrelsen i februari 2017 behöver inte ändras även om det rent språkligt kan putsas 
något litet.  
 
Aktuella frågor som rör kommitténs arbete: 
 

– Gruppmejl: Margreth är tyvärr förhindrad att delta i mötet och att skicka ut gruppmejl. Kersti är 
backup för nästa gruppmejl.  
 

– Annonser: Barbro har börjat planera annonser inför nr 2 och nr 3 eftersom även nr 3 behöver 
planeras innan sommaren.  
 

– Medlemsregistret: Kersti berättar att vi nu är 2 386 medlemmar (inkl. de nya som inte betalt än). 
 

– Distributionsansvar: Mats-Gunnar förbereder text till gruppmejl om behovet av fler brevduvor, att 
skickas ut i mitten av januari. 
 



4. Informationskommitténs mötestider under 2018 
 

Vi fastställer följande dagar och tider för möten under år 2018: 
 

fredag 9 februari, kl. 10-12: Slutplanering vårnumret 
måndag 12 mars, kl. 13-15: Utvärdering vårnumret samt grovplanering sommarnumret 
fredag 4 maj, kl. 10-12: Slutplanering sommarnumret 
måndag 4 juni, kl. 10-12: Utvärdering sommarnumret samt grovplanering höstnumret 
fredag 10 augusti, kl. 10-12: Slutplanering höstnumret 
måndag 10 september, kl. 13-15: Utvärdering höstnumret samt grovplanering vinternumret 
fredag 2 november, kl. 10-12: Slutplanering vinternumret 
måndag 3 december, kl. 10-12: Utvärdering vinternumret samt grovplanering vårnumret 
 
5. Övriga frågor 
Revidering av budgetäskande för 2018 
PostNord har aviserat en portohöjning inför 2018, från 7kr till 9kr för Sverigebrev (max. 50 gram) 
vilket innebär en kostnadsökning från 14kr till 18kr per utskickat ex. av MedlemsNytt. Det senaste 
utskicket med brev omfattade 322 ex. I kommitténs budgetäskande för 2018 har vi utgått från portot 
14kr och 250 ex. per nummer. Den kostnadsökning vi nu känner till är så pass stor att vi beslutar 
skicka ett reviderat budgetäskande för år 2018 till kassören. Kostnader för utskick av MedlemsNytt 
korrigeras från 15 000kr till 23 760kr. I samband med den här punkten understryks värdet av 
brevduvornas insatser och behovet av flera ”duvor”. 
 
 
Vid tangentbordet 
 
Maria Bjerneby Häll  


