
Minnesanteckningar Informationskommittén måndag den 3 juni 2019  
 
 
Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Barbro Carnehag, Kersti Jungsbo, Margreth 
Lindgren, Margareta Nissby, Inger Söderlund 
 
1. Utvärdering av MedlemsNytt 2019:2, ”Inför sommaren” 
Trevlig bild på framsidan. Enstaka medlem har reagerat på avsaknad av ”kalender” på 
mittuppslaget.  
Upptäckt felaktighet: länk (s. 11) om ”Köpa biljett hos SJ”. Långa länkar behöver undvikas, istället 
hänvisas till hemsidan, gäller även länkar på sidan 43. 
Tydliga och snygga annonser med utmärkt placering, 5 sidor men betalt för 4,5 (plus ½-sida åfesten 
som inte ger någon intäkt). 
Beslutas om upplaga 2.600 ex. även till Nr 3 med hänsyn till behov vid 60-plusmässan. 
 
 
2. Grovplanering av Medlemsnytt 2019:3, ”Inför hösten”, reporteruppdrag 
(Annonsstopp: 1 augusti; Manusstopp: 8 augusti; hos läsarna: vecka 35, 27/8-1/9) 

Medlemsmöten och andra arrangemang (Programkommittén): 
Tidigare beslutat/redan klart: 
 

Medlemsmöte 15 maj kl. 13.30: Gustaf (klart, publicerat på webben och i DT) 
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) 
Nya uppdrag: 
Sommarlunch på Staberg 12 juni: Maria kontaktar Lena Billing. 
Sommarutflykt för ”våra äldsta medlemmar (80-plussare)” 31 juli: Margareta (ev. Maria) 

 

Resor:  
Tidigare beslutat/redan klart: 

 

Vin- och Sparrisresa 12-20 maj: Inger (klart, publicerat på webben) 
Nya uppdrag: 
Sunne Västanåteater och Selma Lagerlöf 3-4 juli: Maria 

 

En dag i Stockholms skärgård 23 juli: Maria kontaktar Stig Olsson. 

 

Lofoten – en fantastisk naturupplevelse 7-14 augusti: Maria kontaktar Ingalill Bergvall. 
 

Friskvård: 

 

Golf, vi utgår från att Daniels Sven Olsson skriver; även om Föreningsmästerskap. Bosse tar 
kontakt inför föreningsmästerskapet fredag 7/6. 
Skogsvandringar: Maria har kontaktat Bengt Östberg om sammanfattning av vårens vandringar 
till MedlemsNytt 2019:3. 

 

Annan verksamhet att följa upp/komma ihåg: 
 KPR och Patientråden: text kommer ”automatiskt”. 
 KGK – ingen aktivitet på sommaren enligt Bosse 
 Lästipsträffar: Maria 
 Trygghetsboendegruppen: Det kommer text om det finns något att berätta. 
 Medlemsvård och rapport från Utvecklingsgruppen? Inget nytt som vi känner till. 



Andra idéer och förslag? 

 

Intervju med ny verksamhetsansvarig Elsie Karlsson: Inger 
Projektet ”Aldrig ensam” – hur arbetas det med här i Falun? Inger kontaktar Gunilla Barkar 
Till MedlemsNytt 2019:4 ”Husesyn i nya lokalerna”: Inger 

 
 
3. Aktuella frågor som rör kommitténs arbete 
 

– Hemsidan och Facebook: Bosse – Det flyter på! Beslutas att ”flagga” för hjälpmedelscentralens 
dag, trots att de inte har annonserat, eftersom det är viktigt för våra medlemmar. 
 

– Gruppmejl: Margreth – Peppar, peppar, det fungerar bra just nu … förrförra veckan var det fel i 
Stockholm. Vi har 31 som inte får gruppmejl, varav ca 10 hade kryssat i att de inte ville ha. 
 

– Grupp-sms: Bosse: Fortfarande har ingen begärt att få det som alternativ till gruppmejl.  
 

– Annonser: Barbro – Tre klara 1/4-sidor; och två 1/2 sidor sedan tidigare; 60pus-mässan ska 
kontaktas. Distriktet ska göra en broschyr där 60plus-mässan ingår. Andra som ska kontaktas är 
Pressbyrån; Orkesterföreningen; Hjälpmedelscentralen – som hittills inte bundit upp sig för 4 
annonser; Mässorna Öl och Whisky/Mat och vin; Jazzklubben; Senioruniversitetet; Nordfilm. 
Barbro försöker också få kontakt med Jan Hellberg på SF Bio. Ett förslag är Dalateatern - Barbro 
kontaktar.  
 

– Medlemsregistret: Kersti – Från den 1/1 till idag den 3/6 kl. 06: Vi har 2.459 medlemmar; en 
ökning med + 40 medlemmar (+ 1,65 %). Medlemmar med e-post är för närvarande 1.928. 
 
 
4. Övriga frågor 
SPF Seniorerna i media (läggs till under punkt 3 fortsättningsvis): Sedan vårt förra möte har DT 
publicerat fyra artiklar (under ”insänt”): två om 40-årsjubileet, en från medlemsmötet den 10/4 
”Kvinnor som fick ge gatorna namn” med Elisabeth Hemström, en från medlemsmötet den 15/5 
med SPF-körens vårkonsert.  
 
Vid tangentbordet 
 
Maria Bjerneby Häll  
 
 
 
 
Datum för informationskommitténs återstående möten år 2019: 
Fredag 9/8 kl. 10-12 
Fredag 13/9 kl. 10-12 
Måndag 4/11 kl. 13-15 
Måndag 2/12 kl. 10-12 


