Motioner till Svenska Lundehundsällskapet 2022

Motion 6 - Digital Tidning

Digital tidning – måste kunna laddas ned. Det är inte tillräckligt att “kunna skriva ut” enstaka sidor. Det blir
för komplicerat att hålla reda på alla individuella sidor.
Bakgrund
Gamla nummer går att ladda ned som PDF. Norska tidningar äldre nummer går att ladda ned, som PDF. En
PDF innehåller då hela tidningen, och när den har laddats ned, har man hela materialet.
Den nu valda lösningen, innebär (tydligen) att man “alltid måste vara uppkopplad”. Internet kostar pengar.
Internet är svagt på landsbygden. Man vill kunna läsa utan att vara uppkopplad. Med tanke på krig och
liknande konflikter, är det bättre att (kunna) ha egna kopior.
Detta innebär inte (nödvändigtvis) att nuvarande lösning måste överges.
Motivering, argumentation
Nuvarande redaktion har klarat att skapa pappers-tidningar, och det formatet gör det möjligt att skapa en PDF
(eller annat format med liknande funktion). Word DOC, och flera alternativ, duger. Man vill även ha ett
format som gör att den med en bra skrivare kan dra ut hela tidningen, på papper, hemma.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att årsmötet beslutar
ATT: uppdra till styrelsen att se till att tidningen hålls tillgänglig även som nedladdningsbar,
typ PDF eller liknande allmänt format, som man då kan läsa utan kontakt med internet.
Komplettering
Det verkar väldigt komplicerat med något lösenord för att läsa. Jag föreslår att man helt enkelt lägger ut
tidningen, alla sidor, öppet på internet. Det är ju inte så att föreningen förlorar inkomster från lösnummerförsäljning… knappast så att föreningen förlorar medlemmar, “för att de kan läsa gratis”. Finns det befarade
intäkts-minskningar, är de nog så måttliga att kan/bör bortse från intäktsminskningar.
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Digital underskrift, för att minska smittspridning, och spara olja och papper/träd
Jan Lien
Namnförtydligande__________JAN LIEN_____________________________

Motion till Svenska Lundehundsällskapets årsmöte 2022
Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet på adress
sekreterare@lundehund.se
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Styrelsens svar på motion 6 - Digital Tidning
Styrelsen bifaller motionen och kommer att ge nästkommande styrelse och
redaktionskommitté i uppdrag att lösa frågan med nedladdningsbar digital tidning, t ex PDF.
Styrelsen föreslår årsmötet:
att motion 6 anses besvarad.
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