Noteringar från Sommarmöte med WIS 170826
Presentationen, i Power Point, kommer även att läggas på hemsidan, om ni vill
använda den på ev möten i sällskapet.
Viktigt med en hemsida
Uppdaterad!!!
Struktur. Lätt att hitta…
Kalender i fokus. När händer det?
Info om styrelse och kontaktpersoner, stadgar
Aktuella nyheter
Länkar till t ex WIS och övriga sällskap
Bildreportage
Videointervjuer
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Hur kan vi bli bättre?
Vem är webbansvarig?
Vilka har rätt till redigering?
Back up funktion?
Erbjuda utbildning där det behövs.
Anmäl intresse om utbildning nu.
Ställa minikrav.
Gratis Idrottonline för samtliga?
Målsättning att samtliga sidor är uppdaterade och fungerande vid
årsskiftet.
• Visst klarar vi detta!?

•
•
•
•
•
•
•
•

Hur får vi flera medlemmar?
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Nya sällskap på ”vita fläckar”
Kontakta föreningar, dela upp ansvaret. Mentor?
Besök lokala seniorklubbar.
Häng på nyblivna, idrottsintresserade pensionärer
Värva en ny medlem och få t ex Trisslotter
Gratis medlemskap första året.
Medlemsmatrikel på hemsidan
Stående punkt vid styrelsemöte
Dela med er av goda ”värvningsidéer”
Lycka till med medlemsvärvningen!

Samarbeta med SISU
Rapportera all verksamhet
Styrelsemöten räknas som lärgrupp
Idrottscaféer, medlemsresor och liknande är Kulturaktiviteter
Ta kontakt med ditt SISU-ombud, det lönar sig!
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Föreningsdokumentation 2020
Dokumentera föreningar inom RF:s idrotter.
Undantag är t ex Skol IF och schack.
Innehåll: Föreningen bildades när, var, hur.
1:a styrelsen. Vilka idrotter. Dräkter. Klubbnålar
Ev. namnändring. Idrottsplats/klubbhus.
Jubileumsskrifter. Standar. Foton!
Berättelser från förr. Personligheter i föreningen.
• Dokumentation i häftesform och/eller på hemsidan.
• Dela upp jobbet i styrelsen. Ta t ex 5 föreningar var.
• Dokumentation tar tid. Det är dags att starta….
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RIKTLINJER för förbundstidningen WI
ARBETET I NYA REDAKTIONEN
Det praktiska arbetet sköts av Lennart Odéen, anställd vid BIS kansli, och Steve
Gustavsson, datakonsult knuten till BIS. Lennart samlar in material, håller
kontakt med skribenterna och planerar. Steve har huvudansvaret för data- och
bildfrågor och redigering.
Redaktionsgruppen diskuterar policys och ger synpunkter på arbetet. Den
består av Tommy Olsson, Lennart Karlsson och Carl-Erik Johnsson.
EKONOMI
Ett nummer kostar idag mellan 55 och 60 000 kr. Trycket kostar 25 000, Posten
tar 17 000, Steve Gustavssons bolag debiterar 10 000, Lennart Odéens övertid
2 800 plus att det finns vissa grundkostnader till bl a Posten och mindre
diverseutgifter.
Den stora ekonomifrågan är uttaget om 30 kr per medlem och år, dvs 7:50 per
nummer av WI. Frågan om en höjning 2019 måste tas upp på kommande
årsmöte.

POLICYFRÅGOR FRÅN REDAKTIONSGRUPPEN
Författaren äger alltid sin artikel. Det betyder att red ska ta kontakt när man
anser att det finns skäl att korta eller på annat sätt redigera en artikel.
Artiklarna ska i första hand tas in i den turordning de kommit. Detta kan
emellertid påverkas av vad som i övrigt kommit in, varifrån och vilka ämnen så
där måste red ha frihet att göra avvägningar.
Fr o m kommande nummer har kontaktuppgifterna på alla sällskap tagits bort. I
fortsättningen tas de med i nr 2 resp år, dvs efter årsmötena. I övrigt får man
titta på hemsidorna.
Antalet färgsidor dubblas fr o m nr 3,
TEXT OCH BILDER
Som tidigare gäller att material ska skickas in digitalt och inte i pdf-format.Man
ska inte avstava utan låta datorn sköta detta. Allt förändras när materialet görs
om till spalter. Mycket bilder är bra men kvaliteten avgör om de går att
använda. Mobilfoton av gamla tidningssidor fungerar t ex dåligt och
upplösningen kan inte vara alltför låg.
Obs upphovsrätten i sammanhanget!
Kan bli en dyr historia om en bild inte är fri.
ÖVRIGT
Använd tidningen i rekryteringsarbetet!

