
Minnesanteckningar från Informationskommitténs möte 2019-11-04  
 

Plats: SPF Seniorerna Falun, Åsgatan 37 
 

Närvarande: Maria Bjerneby Häll, Bo Bävertoft, Per Börjesson, Barbro Carnehag, Kersti Ljungsbo, 
Margreth Lindgren, Margareta Nissby, Anders Sätterberg, Inger Söderlund. 

 

1. MedlemsNytt 2019:4, slutplanering  
    (manusstopp 31 oktober; hos läsarna vecka 47, 19-24/11) 
– Färdiga sidor: de flesta, vissa tillägg behövs t.ex. att expeditionen har stängt över jul-nyår. 
– Bild på framsidan: Vi är överens om att välja domherren 
– Annonser (annonsstopp 24 oktober): 3 halva sidor och 8 kvartssidor.  
– Förväntat antal sidor och storlek på upplaga (inkl. ex. för utskick till nyblivna 65-åringar): 48 
sidor; upplaga 2400 ex. 
 
2. Uppdrag innan (eller nära) nästa redaktionsmöte den 2 december 
 

Resor:  
Julbord – dagsresa till Åland, torsdag 28 november: Margreth 
 

En dag i Stockholm på egen hand, torsdag 5 december: inte aktuellt med reportage. 
 

Friskvård:  
Långvandringar, tisdagar med start den 5 november: Mats Hiertner skriver kontinuerligt. 

Medlemsmöten och andra arrangemang:  
Medlemsmöte i Nybrokyrkan, Falu Dragspelsgille + info om Patientråden, onsdag den 13/11: 
Maria ber Karin Malmgren. 
Hjärt-lungräddning och första hjälpen, två tillfällen, 21/11 och 28/11: Inger 

Studiecirklar och kurser: 
I början av år 2020, när nya cirklar startat, vore det trevligt med ett reportage om någon 
studiecirkel och cirkelledare 

 
3. Aktuella frågor som rör kommittén arbete 
 

– Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budgetäskande för Informationskommittén (Maria): 
Beslutar uppdra åt Maria och Margareta att skriva förslag som skickas ut till kommittén för 
inhämtande av synpunkter innan dokumenten ska skickas till styrelsen. 
 

– Hemsidan och Facebook (Bosse och Per): Det löper på. 
 

– Gruppmejl (Margreth): Försöker få korta texter; inte långa mer än undantagsvis. Det löper på. 
 

– Annonsörer (Barbro): Ska kontakta Veterankraft, Falu Bowling & Krog, nya Boulehallen. Barbro 
ber oss tänka på vad vi ser i staden som kan vara intressant att kontakta för annons. 
 

– SPF Seniorerna Falun i media (Margareta): Tre artiklar i DT: Medlemsmötet om Centrala 
stadsrum; Hemliga resan, Medlemsmötet med Jon Norberg. Fortfarande ”läsarbild” trots löfte om 
att fotografens namn ska anges.  
 

– Medlemsregistret (Kersti): Förändring sedan årsskiftet: + 0,25 procent; Idag: 2432 medlemmar. 



4. Övriga frågor 
• Datum för informationskommitténs möten i början av år 2020: Beslutar om datum för det första 

mötet, fredag den 7/2 kl. 10.00.  
• Offert från Sahlanders tryckeri. Beslutar anta offerten som innebär oförändrad kostnad för 

tryckning av MedlemsNytt år 2020. 
• Rapport från möte med studiekommittén: Bra att ha lyssnat på varandra, det bidrar till förståelse 

för de olika perspektiven och behoven. Nytt är att det ska framgå att cirklar/kurser försvinner 
från webbsidan när de har startat. 

• Anders lovar att ta upp förslaget att ha en kanon i sammanträdesrummet för att gemensamt 
kunna titta på dokument, t.ex. sidor i MedlemsNytt.  

 
Vid tangentbordet 
 
Maria Bjerneby Häll  
 
 

Datum för informationskommitténs återstående möte år 2019: 
Måndag 2/12 kl. 10-12 
 
Datum för informationskommitténs första möte år 2020: 
Fredag den 7/2 kl. 10-12 


