
Minnesanteckningar Informationskommittén 2019-05-06  
 

 
Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Per Börjesson, Barbro Carnehag, Kersti Jungsbo, Margreth 
Lindgren, Margareta Nissby, Anders Sätterberg 
 

1. MedlemsNytt 2019:2, slutplanering  
    (manusstopp 2 maj; hos läsarna vecka 21, 21/5-26/5) 
– Färdiga sidor: De flesta sidorna är klara, mindre justeringar och tillägg återstår. Resesidorna:  

max. antal deltagare per resa saknas, även ungefärlig tid för avresa från Falun (Oscars). Gärna 
små vinjettbilder i fortsättningen, för att väcka intresse. Vi hoppas att Bosse kan hitta lämpliga 
bilder, som har gör till webben. 

– Bild på framsidan: Vi väljer ”Handslaget”. 
– Sidor som saknas (se minnesanteckningar från 2019-03-15), är på gång eller kommer i senare  

nummer: verksamhetsinnehåll i ett Seniorernas hus; artikel om medlemsvård.  
– Beslutar att från och med detta nummer av MedlemsNytt och tillsvidare ta bort ”Kalender” på 

mittuppslag. 
– Annonser: 4,5 s. varav 4 betalda annonser. Pressbyrån – blev inget; Främby udde – blev inget.  

Falu Bowling & krog – ingen ännu. Barbro kontaktar inför nästa nummer 60-plusmässan, 
Borlänge Öl- & Whiskymässa, Dalarnas Orkesterförening och DalaSinfoniettan. 
Senioruniversitetet tillfrågas om intresse (motsv. förra hösten). 

– Förväntat antal sidor och storlek på upplaga (inkl. för utskick till nyblivna 65-åringar andra  
kvartalet 2019): 44 s. Upplaga: 2600. 

 
2. Uppdrag innan (eller nära) nästa redaktionsmöte den 3 juni 
 

Resor:  
Vin- och Sparrisresa 12-20 maj: Inger 
 

Friskvård: Golf, vi utgår från att Daniels Sven Olsson skriver; även om Föreningsmästerskap. 
Skogsvandringar: Maria kontaktar Bengt Östberg om sammanfattning av vårens vandringar till 
nästa MedlemsNytt 2019:3 (manusstopp 8 augusti). 

 

Medlemsmöten och andra arrangemang:  
Medlemsmöte 15 maj kl. 13.30: Gustaf 
Biblioteket på nätet 22 maj: Maria 
Medlemsmöte 5 juni kl. 15.00: Bosse 
Å-festen 7 juni: Margareta och Maria (Küselska kl. 13, Å-fest ca kl. 14) 
 

 
3. Aktuella frågor som rör kommittén arbete 
 

– Maria informerar kort om mötet med styrelsen och kommittéansvariga 15 april (Marias bidrag för  
infokommittén har skickats ut med kallelsen). 

 

– Hemsidan: Per har ordnat med nytt domännamn och webbhotell, används för anmälan till nya  
resor. Diskuteras möjligheten att ha direktlänk till ny anmälningssida i t.ex. gruppmejl. Det blir 
aktuellt för resor i nästa nummer. 

 

– Gruppmejl: Margreth beskriver att det fungerar ganska bra nu när vi håller nere antal länkar. Vi  
försöker också hålla nere antalet gruppmejl, max. ett per vecka, helst ut på måndagar så att det 
som händer under veckan kan tas med.  

 



– Annonsörer: Barbro, se ovan 
 

– SPF Seniorerna Falun i media (DT, Annonsbladet, Senioren landet runt): Ingen bevakning av  
media under 40-årsjubileet. Margareta skickar in till DT. 

 

– Medlemsregistret (Kersti): Kersti berättar att det är aktuellt att grupp-sms införs av förbundet,  
betalningsrutiner ska först beslutas.  
Antal medlemmar idag (2019-05-06): 2.460 idag på morgonen; 88 nya i år. Det innebär + 1,65 %. 
Bland medlemmarna har 1.925 e-postadress.  

	
4. Övriga frågor 
Vi efterfrågar möjlighet att använda kanon i mötesrum. En portabel kanon vore bra.  
 
 
 
Vid tangentbordet 
Maria Bjerneby Häll  
 
 
 
Datum för informationskommitténs återstående möten år 2019: 
Måndag 3/6 kl. 10-12 
Fredag 9/8 kl. 10-12 
Fredag 13/9 kl. 10-12 
Måndag 4/11 kl. 13-15 
Måndag 2/12 kl. 10-12 
 


