Motioner till Svenska Lundehundsällskapet 2022
Motion 2 - Medlemstidning i pappersform
Enligt protokoll från styrelsemöte i januari 2022 finns det förslag på att
medlemstidningen ska göras om till digital utgåva på grund av att det inte finns någon
som kan göra layout till en papperstidning.
En medlemstidning i pappersform är en stor del av medlemskap et och uppskattas
mycket när den kommer i brevlådan .
Vi anser att ett beslut om att göra en papperstidning eller digital tidning är av så stor
betydelse att det ska avgöras av medlemmarna på års mötet.
Därför yrkar vi
att frågan ska tas upp på årsmötet 3 april. Om årsmötet bestämmer att tidningen
Lundehunden även i fortsättningen ska vara papperstidning (som också kan distribueras
digitalt till den medlem som önskar det) så ska styrelsen/redaktionskommitten höra med
klubbens medlemmar om det finns någon som kan göra layouten. Alternativt att
styrelsen/redaktionskommitten tar in offert från någon extern aktör som kan göra layout.
Nyköping 2022-02-08

Medlemmar som står bakon denna motion:
Hanna Larsson, Per-Inge Larsson, Gitte Wittzell, Siv Hansson, Annica Marneus, Eva
Björklund-Orendy, Karin Svendsen

Motioner till Svenska Lundehundsällskapet 2022

Styrelsens svar på motion 2 - Medlemstidning i pappersform

Styrelsen för Svenska Lundehund Sällskapet avslår i enighet motionen då frågan om
en digital tidning inte skall göras till en årsmötesfråga.
Styrelsen rekommenderar i stället årsmötet att besluta att den tillträdande styrelsen
inhämtar medlemmarnas åsikter om digital tidning eller papperstidning via till exempel
enkät eller vändande mailfrågor.
Styrelsen föreslår årsmötet:
att motion 2 anses besvarad.
Historik:
Under sommaren och hösten 2021 började en positivt menad diskussion i
redaktionskommittén om att eventuellt låta vår medlemstidning Lundehunden bli digital.
Tidningen har i många år varit på papper (44 år) och kanske var/är det tid för en
förändring och följa med teknikutvecklingen som sker i övriga samhället. Efter en tids
diskussioner i redaktionen skickade den dåvarande redaktören ett mail till
medlemmarna i redaktionskommittén om att plötsligt avgå, sannolikt i affekt. Denne
ville inte vara med i diskussionen. Tyvärr så fick denne person även tre andra i
redaktionen att följa efter bl. a layout & formgivaren. Vi övriga blev ställda helt
ensamma utan erfarenhet av att göra en papperstidning. Ingen av oss hade någon
som helst kunskap om programmet som krävdes för att göra layouten till
papperstidningen. Vi behövde i så fall köpa detta program till klubben då föregående
person som gjorde layouten själv ägde detta program. Ingen av de som hoppade av
erbjöd sig att hjälpa oss. Dock skulle de hjälpa till med att göra nr 4 / 2021 innan de
slutade utom den gamla redaktören. Det var hedervärt! Lyckligtvis hade vi i
kvarvarande redaktionskommittén kunskap om hur en digital tidning görs!
Men!! Vad skulle vi göra inför nästa nummer 1 / 2022 ?
Vi hade ett enda mål för föreningen i det läget: En tidning måste till varje pris
produceras. Vilka alternativ hade vi?
Papperstidning? Det var inte aktuellt! Ingen kunde det.
Digital tidning? Ja här hade vi i kvarvarande redaktionskommittén kunskaper om hur
detta går till.
Diskussionen fördes upp på styrelsenivå för diskussion.
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