
Informationskommittén 2019-08-09, kl. 10.00  
 

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

 

1. MedlemsNytt 2019:3, slutplanering  
    (manusstopp 8 augusti; hos läsarna vecka 35, 27/8-1/9) 
– Färdiga sidor: allt utom ”Anders” och flytten är i princip klart. Margareta kollar med 
resekommittén. Beslutar ta bort operacirkeln från ”Studiecirklar och kurser” eftersom den startar 
innan tidningen når medlemmarna och det inte finns plats för några nya deltagare.  
– Framsidan: Vi väljer huset för våra nya lokaler från utsidan med pensionärer på bilden. 
– Annonser: Barbro tar upp svårigheterna med annonsstopp den 1 augusti. Det blir 4,5 sidor i detta 
nummer: en helsida 60plus-mässan, Dalasinfoniettan ny ½-sida, Monidé ½, Pressbyrån ½, Öl- & 
Whiskymässa ½, Annikas Hemtjänst ½, samt några mindre (Aktiv Ortopedteknik, Falu Jazzklubb, 
Husqvarna, Lugnets Fysiocenter).  
– Förväntat antal sidor och storlek på upplaga (inkl. ex. för utskick till nyblivna 65-åringar andra  
kvartalet 2019): 48 s. och tidigare beslutad upplaga 2 600 ex. med tanke på 60plus-mässan. 
 
2. Uppdrag innan (eller nära) nästa redaktionsmöte den 13 september 
 

Resor:  
Lofoten 7-14 augusti: Ingalill Bergvall ombedd att skriva och Karin Malmgren att fotografera. 
’Uppsala nästa’ den 22 augusti: Maria kontaktar reseansvarig och Margareta Dunkars. 
Hemliga resan den 12 september: Maria kontaktar reseansvarig Ulla Immler. 
 

Friskvård:  
Skogsvandringar 29/8, 5/9 och (prel.) 12/9: Inger är tillfrågad. 

Medlemsmöten och andra arrangemang:  
Medlemsmöte i Nybrokyrkan, Krisberedskap, onsdag den 14/8: Bosse 
Besök på Stora Lunåns gårdsmejeri torsdag den 22/8: Osäkert om det blir av, få anmälda. 
Medlemsmöte i Nybrokyrkan, ”Vad händer i Falun?” onsdag den 11/9: Maria ber Inger. 
(Reserver: Maggan, Barbro, Bosse) 

Studiecirklar och kurser: 
Geologisk exkursion den 12/9: Maria mejlar Gunnar Eriksson; kontaktuppgifter från 
Margareta/Kersti 

 
3. Aktuella frågor som rör kommittén arbete 
 

– Hemsidan (Bosse och Per): lätt att komma in på sidan, enligt Margareta. De flesta använder sin 
mobil och det är svårt att få det bra, enligt Bosse och Per. Om ”Framtidsfullmakt”: borttaget 
eftersom det var tveksamt vad som omfattas. 
 

– Facebook (Bosse): Fantastiskt roligt med stort antal ”gilla”, rekord igår … (resan till Lofoten).  
 

– Gruppmejl (Margreth): Vi beslutar påminna om anmälan till ”Temadag Säkerhet i vardagen”, 
Hjälpmedelscentralen Region Dalarna, Borlänge, trots att annons inte satts in i MedlemsNytt. 
Problem innan sommaruppehållet med tomt gruppmejl.  
 

– Annonsörer (Barbro), se ovan 
 

– SPF Seniorerna Falun i media (DT, Annonsbladet, Senioren landet runt): DT fyra artiklar (insänt) 
i sommar: SPF-mästerskapet – en het tillställning 10/6; Skogsvandringar 17/6; Bergsmansgården 



19/6; Värmlandsresan 19/7. Orientering i dagens DT enligt de som är prenumeranter. Många 
artiklar i Senioren landet runt.  
 

– Medlemsregistret (Kersti): En minskning sedan nyår, - 14 medlemmar, när de som inte betalat 
sedan årets början tagits bort. Antal medlemmar är 2 403, som betalat för år 2019. Nya medlemmar: 
112; 1899 har anmält mejl; 507 har inte anmält mejl.  
 

Maria: Vi har fått beröm från medlemmar för mycket bra information om vad som händer i vår 
förening, särskilt MedlemsNytt i kombination med gruppmejl och webben, där även en kalender 
finns. 
 
4. Övriga frågor 
Vi äter årets kommittélunch den 13/9. Maria bokar bord på Sawanee 
 
Vid tangentbordet 
Maria Bjerneby Häll  
 

Datum för informationskommitténs återstående möten år 2019: 
Fredag 13/9 kl. 10-12 och därefter kommittélunch  
Måndag 4/11 kl. 13-15 
Måndag 2/12 kl. 10-12 


