
Minnesanteckningar från Infokommitténs möte 2019-09-13  
 
Plats: SPF Seniorerna Falun, Trotzgatan 35 
 
Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Barbro Carnehag, Kersti Jungsbo, Margreth 
Lindgren, Margareta Nissby, Anders Sätterberg, Inger Söderlund  
 
1. Utvärdering av MedlemsNytt 2019:3, ”Inför hösten” 
Allt ser fint ut men vi är bekymrade över felaktigheter på kurssidorna. Det gäller kursers namn, 
avgift, startdatum, tider, och dessutom finns i MedlemsNytt kurser som medlemmar inte kan 
anmäla sig till. Vi diskuterar förslaget att bara har en lista med kursernas namn i MedlemsNytt och 
hänvisa till SV för vidare information. Detta kan tas upp på mötet med verksamhetsansvariga.  
Rolf Backström har avsagt sig IT-hjälpen. Vi sonderar möjligheten att få någon ny som stöd till Ove 
Lindberg.  
Inger föreslår att artiklar om möjligt sammanfattas i stället för att de presenteras ”avhuggna”. 
 
2. Grovplanering av Medlemsnytt 2019:4, ”Inför vintern”, reporteruppdrag 
(Annonsstopp: 24 oktober; Manusstopp: 31 oktober; hos läsarna: vecka 47, 19/11-24/11) 

Medlemsmöten och andra arrangemang (Programkommittén): 
Tidigare beslutat/redan klart: 
Medlemsmöte i Nybrokyrkan, Krisberedskap, onsdag den 14/8: Bosse, Klart 
Besök på Stora Lunåns gårdsmejeri torsdag den 22/8: Inställt. 
Medlemsmöte i Nybrokyrkan, ”Vad händer i Falun?” onsdag den 11/9: Inger, Klart 
 

Nya uppdrag: 
Västermalmsverket i Falun, torsdag den 26/9: Maria kontaktar några anmälda deltagare 
Medlemsmöte i Nybrokyrkan, Radioprofilen Jon Norberg kåserar, onsdag 9/10: Inger 
Halkkörning på Ingarvet, onsdag den 23/10: Inger 

 

Resor:  
Tidigare beslutat/redan klart: 

 

Lofoten 7-14 augusti: Ingalill Bergvall och Karin Malmgren, Klart 
’Uppsala nästa’ den 22 augusti: Margareta Dunkars och Karin Malmgren, Klart 
Hemliga resan den 12 september: Ulla Immler 
Nya uppdrag: 
Musikalen ”Så som i himmelen” på Oscarsteatern, lördag 28/9: Kersti 
Toscana med Florens och Siena, 8-15 oktober: Maria 

 

Trollflöjten på Kungliga Operan torsdag den 24/10: Maria 
 

Friskvård: 

 

Skogsvandringar (29/8, 5/9, 12/9, 19/9 och 26/9): Maria kontaktar Bengt Östberg m.fl. 
 

Föreläsningar och kursverksamhet: 
Geologisk exkursion den 12/9: Gunnar Eriksson ombedd via mejl den 24/8. 

 

Annan verksamhet att följa upp/komma ihåg: 
60plus-mässan 23-24 oktober: Barbro 
”Husesyn i nya lokalerna” samt foto på expeditionskommittén: Inger, expeditionskommittén har 
möte den 14/10.  
 



Projektet ”Aldrig ensam” – hur arbetas det med här i Falun?  
Seniorernas hus – studieresa? Inger pratar med Gunilla Barkar 
 

 Medlemsvård och rapport från Utvecklingsgruppen? Maria kontaktar Birgitta Wallman 
Andra idéer och förslag? 

Trygghetsboendegruppen – Gunnar Trued och Urban Björn hör av sig om något är aktuellt. 
Intervju med ny verksamhetsansvarig: Lena Söderlund, körkommittén 
Information för nya medlemmar den 22/10 bör bevakas: Maria 
 
3. Aktuella frågor som rör kommitténs arbete 
 

– Hemsidan och Facebook (Bosse): allt bra, antal följare på Facebook ökar. Vi berömmer Bosse för 
”aktuellt” på webbsidan och för uppskattande tack till alla våra brevduvor. 
 

– Gruppmejl (Margreth): ”hälsan tiger still”, nu efter sommaruppehållet fungerar det med länkar. 
 

– Grupp-sms (Bosse): en medlem vill ha sms sedan någon vecka tillbaka. Svårt enligt Bosse, det 
blir inte snyggt, fick dela upp informationen i gruppmejlet på flera sms. 
 

– Annonser (Barbro): ingen har hört av sig och klagat på något. Hjälpmedelscentralen – bör 
annonsera. Flera fortsätter, Lugnets Fysiocenter kommer med fyra nya. Barbro ska besöka bl.a. 
Renbiten, Adamsons lädervaror; Blomsteraffären vid Stora Torget och Pressbyrån. Veterankraft – 
inför 2020; Andra förslag är Waynes coffee (ger också rabatt till pensionärer) och IT Biten.  
 

– Medlemsregistret (Kersti): fortfarande lite minus men 12 nya medlemsansökningar. Idag: 2408 
(eller 2409) medlemmar, 1904 resp. 505 med/utan e-post.  
 

– SPF Seniorerna Falun i media (Margareta): ”Uppsala nästa”; ”Lofoten”; ”Värmlandsresan” och 
”Utflykten för de äldre” har nyligen publicerats i DT.  Margareta skickar till Familjeredaktionen.  
 
4. Övriga frågor/rapporter 
– Publicerade foton på medlemmar: foton på avlidna medlemmar används inte ”på nytt” på webben. 
– Inspirationsdag för mediaansvariga, Daladistriktet, 26 september: Margareta och Inger deltar. De 
tar upp att fotografernas namn bör anges i media. Inger rapporterar  
– Spridning av information om: 

 a) filmprojekt: Tas med i gruppmejl i slutet av september. 
b) förfrågan från Daljunkaregården: lämnas utan åtgärd. 
c) Hjälpmedelsdagen på Kupolen, nytt önskemål om ”gratisreklam”: Vi säger nej. Barbro 
kontaktar ansvariga med erbjudande om betald annons, ”4 betala för 3”. 

– Produktionsplan för 2020 och infordran av offert för tryck 2020 (Margareta): Beslutar föreslå att 
den skickas till styrelsen för beslut, ev. efter hörande från kommittéerna.  
 
Vid tangentbordet 
 
Maria Bjerneby Häll  
 
 
 
Datum för informationskommitténs återstående möten år 2019: 
Måndag 4/11 kl. 13-15 
Måndag 2/12 kl. 10-12 


