
Minnesanteckningar Informationskommitténs möte 2019-12-02  
 
Plats: SPF Seniorerna Falun, Åsgatan 37 
 
Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Per Börjesson, Barbro Carnehag, Kersti Jungsbo, 
Margreth Lindgren, Margareta Nissby, Anders Sätterberg, Inger Söderlund 
 

1. Utvärdering av MedlemsNytt 2019:4, ”Inför vintern” 
Vi har fått många positiva kommentarer från medlemmar om både innehåll och framsida.  
Inga felaktigheter hittade men vi glömde att påminna om influensavaccinering och använde istället 
gruppmejl.  
Per påpekar att webbadressen på s. 7 ”Besök föreningens webbplats” behöver ändras, bäst är bara 
www.spf.se/falun.  
I nästa nummer ska vi förtydliga att anmälan till kurser/studiecirklar ska göras till Vuxenskolan, 
inte till SPF:s expedition. Margareta har skissat på ett förslag. 
 
2. Grovplanering av MedlemsNytt 2020:1, ”Inför våren”, reporteruppdrag 
(Annonsstopp: 30 januari; Manusstopp: 6 februari; hos läsarna: vecka 09, 25/2 - 1/3) 
Medlemsmöten och andra arrangemang (Programkommittén): 

Tidigare beslutat/redan klart: 
 

Medlemsmöte i Nybrokyrkan, Falu Dragspelsgille, onsdag den 13/11: Barbro, Klart 
Hjärt-lungräddning och första hjälpen, 21/11 och 28/11: Inger, Klart 
Resekommittén informerar om resor, 21/11: Margareta, Klart 

 

Nya uppdrag: 
Medlemsmöte i Nybrokyrkan, Lucia, onsdag den 11/12: frågetecken för publicering av foton på 
minderåriga. Maria kontaktar Kulturskolan, om ”ja” så fotograferar Per. 
Inbjudan information om projektet ”Aldrig ensam”, torsdag den 12/12: Margareta 
Medlemsmöte i Nybrokyrkan, digitala betaltjänster, onsdag den 8/1: Bosse 
Besök på Villa Bergalid, tisdag den 21/1: Inger 
Årsmöte i Nybrokyrkan, torsdag den 13/2: Margareta (till MedlemsNytt); Inger (till webbplats) 

Resor:  
Tidigare beslutat/redan klart: 

Julbord – dagsresa till Åland, torsdag 28 november: Margreth 
Nya uppdrag: 
 Fredagsfestligt med middag och konsert i Gävle, fredag den 14/2: Maria 

Friskvård: 

 

Sammanfattning av långvandringarna: Margareta 
Motionskort ska finnas med i nr 1: Hans Thors skickar till Margareta. 

Studiecirklar och kurser: 
Reportage om någon studiecirkel och cirkelledare. Vi föreslår Lena Söderlund, ny 
verksamhetsansvarig för körkommittén och cirkelledare: Inger 

 

Annan verksamhet att följa upp/komma ihåg: 
 Medlemsvård och rapport från Utvecklingsgruppen? Maria kontaktar Birgitta Wallman. 
  



Andra idéer och förslag? 

Foto från nya restaurangen för ”Gemensam lunch” fredag den 17/1: prel. Margareta och Maria 
äter och fotograferar. 
Liten blänkare, intervju med Anders, om att vi går mot strömmen och blir fler när andra 
föreningar blir färre. Inger skickar ”fem frågor”, Hallå Anders …! 

 
3. Aktuella frågor som rör kommitténs arbete 
 

– Hemsidan och Facebook (Bosse och Per): antal följare ökar, sakta men säkert! Bosse delar också 
till andra sidor. Per har lagt upp ”SPF Falun på Facebook”. Uppdras åt Per att beskriva hur 
medlemmarna kan hitta dit.  
 

– Gruppmejl (Margreth): ett i mitten av den här veckan; gärna puffa för aktuella resor och länka till 
reportaget om resor (hemsidan). Bosse ordnar en länk direkt till reportaget. 
 

– Grupp-sms (Bosse) noll just nu. Margreth har fått förfrågan som hon skickar till Bosse. 
 

– Annonser (Barbro): Klara är 5 kvartssidor (beställarna vill ha i fyra nummer); Dalasinfoniettan 
regelbunden ½-sida. Barbro kontaktar Hjälpmedelscentralen, Mat- och vinmässan (Borlänge), 
Jazzklubben, Aktiv ortopedteknik, Pressbyrån, Järnets bilvård, Dalarnas Orkesterförening; Affair 
och Veterankraft. Kanske är restaurangskolan intresserade nu när de har en ny restaurang.  
 

– Medlemsregistret (Kersti) Under år 2019 har vi fått 202 nya medlemmar och antalet medlemmar 
är idag 2486. Det innebär + 60 medlemmar, en ökning med 2,4%.  
 

– SPF Seniorerna Falun i media (Margareta): DT har tagit in fyra artiklar om långvandringar sedan 
vårt senaste möte. Nya rutiner gäller och endast korta artiklar kan skickas in. Nu står annat på tur, 
t.ex. halkkörning och hjärt- och lungräddning.  
 
4. Övriga frågor/rapporter 
Verksamhetsberättelse 2019, verksamhetsplan och budgetäskande 2020 för Informationskommittén 
diskuteras. Maria skickar till respektive ansvarig i styrelsen för kommitténs räkning. 
Fastställande av datum för infokommitténs möten under år 2020: Beslutas om preliminära datum 
och tider enligt nedan. 
 

Vid tangentbordet 
Maria Bjerneby Häll  
 

Datum för informationskommitténs möten år 2020: 
Fredag 7 februari kl. 10-12 
Fredag 13 mars kl. 10-12 
Måndag 4 maj, kl. 10-12 
Måndag 1 juni kl. 10-12 
Fredag 7 augusti kl. 10-12 
Fredag 11 september kl. 10-12 
Måndag 2 november kl. 10-12 
Fredag 4 december kl. 10-12 
 


