
Minnesanteckningar från Informationskommittén 2019-02-08 
 
Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Barbro Carnehag, Kersti Jungsbo, Margreth Lindgren, 
Margareta Nissby, Inger Söderlund.  
 
 
1. MedlemsNytt 2019-1, slutplanering  
(manusstopp 7 februari; hos läsarna vecka 09, 26/2-3/3) 
– Färdiga sidor: det mesta är någorlunda färdigt. Vi diskuterar vilka reportage som behöver finnas  
   med i sin helhet respektive finnas med avkortade och med hänvisning till webben. 
– Bild på framsidan: Bofinken väljs enhälligt. 
– Sidor som saknas (se bifogade minnesanteckningar från 2018-12-03), är på gång eller kommer i  
   nästa/senare nummer: Ordförandes sida saknas. Oklart om text kommer från Utvecklingsgruppen.  
– Annonser (annonsstopp 31/1) inkl. sponsorannonser: Barbro redovisar annonsläget. Några  
   annonsörer gör uppehåll, en ny annonsör tillkom igår (7/2), några har inte svarat (Resia och 
   Dalateatern), och Hjälpmedelscentralen väntar. Drygt 4 sidor annonser, vilket är lagom med 
   tanke på riktmärket 10 %. Sponsorannonser: två på en sida, Toyota och Gruvstaden. 
   Nästa annonsstopp är den 1 augusti vilket innebär att Barbro behöver vara klar innan sommaren.  
   Ett förslag är Veterankraft som Barbro avser att kontakta. 
– Förväntat antal sidor (inkl. fyrsidigt motionskort) och storlek på upplaga (inkl. ex. för utskick till 
   nyblivna 65-åringar sista kvartalet 2018 och första kvartalet 2019): 44+4 =48 s.  
   Antal ex. 2 300 + 300 (värvning) = 2 600 ex.  
Vi diskuterar utplacering av extra ex. av medlemstidningen. Stadsbiblioteket är ett mycket bra 
ställe, likaså vårdcentraler och lasarettet (vid cafeterian). Vi behöver diskutera detta med Mats-
Gunnar Lönn vid tillfälle. 
 
2. Uppdrag innan (eller nära) nästa redaktionsmöte den 15 mars 
 

Resor:  
Vinterresa 20/2: Maria kontaktar Gunnar Helgesson och Elsie Karlsson (som deltar). 
Svansjön 18/3: Margareta Nissby och Maria Bjerneby Häll. 
Ölprovning Oppigårds bryggeri m.m. 19/3: Maria kontaktar Per Börjesson.  
Vin- och Sparrisresa senare i vår: Inger Söderlund. 

 

Friskvård: långvandringar och skidåkning: kommer regelbundet från Mats Hiertner. 
Medlemsmöten och andra arrangemang:  

Årsmöte 13/2: se minnesanteckningar från decembermötet: Inger, förutom Margareta. 
Svenska skidspelen, Lugnet 20/2: Maria kontaktar Karin Malmgren. 
Medlemsmöte 13/3: DT – hur läsa på webben: Inger. (Bosse får skriva om han vill.)  

 
3. Aktuella frågor som rör kommittén arbete 
 

– Möte planerat med Elsie Karlsson, resekommittén, tisdag den 19/2 kl. 15.00 (Maria, Margareta, 
Bosse, Margreth) för diskussion om hur webb, Facebook, gruppmejl, MedlemsNytt på bästa sätt 
kan användas. 
 

– Hemsidan: uppdateras berömvärt snabbt och effektivt. En förändring som genomförs nu, i 
överenskommelse med Studiekommittén och Vuxenskolan, är att detaljerad information om 
kursverksamhet inte längre finns på spf.se/falun. I stället hänvisas med en länk till Vuxenskolan och 
en sida för kurser och studiecirklar som anordnas särskilt för SPF Seniorerna Falun. Detaljerad 
information kommer att finnas i MedlemsNytt även fortsättningsvis.  
 



– Facebook: uppdateras föredömligt snabbt. 
 

– Gruppmejl: Diskussion om hur ofta gruppmejl ska skickas ut, hur långa och hur innehållsrika de 
idealt bör vara. Vi är överens om max. 1 gruppmejl/vecka, företrädesvis i början av veckan. 
Undantag: om något akut inträffar, t.ex. ett möte ställs in eller tidpunkt/lokal ändras. 
 

Beslutar att Maria och Margreth sätt ihop en liten text och skickar till verksamhetsansvariga direkt 
efter årsmötet. Gruppmejl kan gärna tas upp till diskussion vid vårens möte med styrelsen och 
kommittéansvariga. Per och Margreth har träffats för att diskutera alternativt system för gruppmejl. 
Margreth konstaterar att det blir snyggt men är orimligt eftersom medlemsregistrets lista måste 
göras om varje gång.  
 

– SPF Seniorerna Falun i media (DT, Annonsbladet, Senioren landet runt): Margareta får in 
långvandringarna varje gång. Rapport från årsmötet skickar Margareta. Senioren på webben: många 
reportage från SPF Seniorerna Falun publiceras! 
 

– Medlemsregistret: Kersti redovisar sammanfattning för år 2018. Det ser bra ut – vi är näst största 
föreningen i landet! Idag (den 8/2) har vi 2 412 medlemmar. Tydligt är att 60plus-mässan och 
”gratis sista kvartalet” starkt bidrar till ökningen av antal medlemmar under perioden oktober-
december (bli medlem sista kvartalet och betala endast för nästkommande år). Antalet medlemmar 
med e-post är 1 861, och 551 medlemmar saknar e-postadress.  
	  
	  
Vid tangentbordet 
Maria Bjerneby Häll  
 
Nästa inplanerade möte: 15 mars kl. 10.00 


