2012-08-28

Mötesanteckningar från möte med informationsgruppen 120828
Deltagare: Lars Arne Krukhaug, Håkon Arntsen, Erika Selander, Gerd Sjöberg, Tommie
Jirhed, Kjell Schive, Karl Audun Fagerli, Pernilla Hermansson
1. Innehåll och arbetsfördelning inför nästa tidning
Erika redogjorde för läget inför nästa tidning som utkommer den 11 oktober. Vissa reportage är klara, övriga fördelades inom gruppen. Stort tema
blir ungdomskonferensen.
”Projektledaren har ordet” diskuterades inom gruppen. Beslut togs att
spalten endast ska skrivas av de som faktiskt är projektledare inom Regionprojekt Vaajma. Har vi gästskribenter (som t ex i sista numret då AnnLouise Rönestål Ek och Elin Solvang skrev) ska de placeras på annan plats
i tidningen.
Spalten ska skrivas med lite mer ”sting”. Till nästa nummer skriver Tommie Jirhed.
Erika uppdaterar artikellistan och skickar ut den till gruppen.
Notera viktiga deadlines:
20/9 kl 12.00: Deadline för texter till redaktionen.
28/9 kl 08.00: Deadline färdig tidning till tryck. PDF-korr godkänns senast
lunch.
1/10: Tidningen trycks.
8/10: Tidning anländer till Gäddede.
11/10: Tidningen delas ut på svensk sida.
2. Grovplanering inför årets sista nummer
Möjligt fokus kan vara gränshinder och Nordiska Rådets möte som hålls
inom kort. Vi avvaktar det mötet och beslutar därefter.
3. Arbetsfördelning Erika / Pernilla samt lägeskoll övriga infogruppen
Pernilla är nu tillbaka och jobbar en dag i veckan, 20 procent. Erika fortsätter som vanligt på sina 30 procent. Erika är huvudansvarig för redigeringDELPROJEKT INFORMATION
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en av tidningen.
I Røyrvik är Lars Arne tillbaka efter sin sjukskrivning, i Lierne är vi fortfarande utan fast medarbetare sedan Jorunn slutat. Håkon fyller upp hennes
plats tills vidare. I Krokom jobbar Perra på som vanligt och Gerd gör sitt
jobb för Strömsunds del.
4. Antal överex av tidningen
Antalet överex av tidningen måste kontrolleras. I Strömsund blir det över
100-tals tidningar varje gång vilket är onödigt. I Lierne fattas det ett 100tal. Pernilla undersöker och justerar hos tryckeriet.
5. Ansvarig utgivare
Synpunkter finns kring att Anders Andersson (kommunchef i Strömsund)
och inte Regionprojekt Vaajma/informationsgruppen står som ansvarig
utgivare för tidningen. Den ansvarige utgivaren ska alltid vara en fysisk
person därför är det inte möjligt att projektet är det. Informationsgruppen
kommer att diskutera frågan ytterligare.
6. Målsättningen med Tidningen Vaajma
Önskan finns att tidningen ska ha lite mer ”punch” och innehålla texter
med mer slagkraft. Gränshinder ska lyftas fram tydligare och blir ett fast
inslag i tidningen. Alla får i uppdrag att fundera kring hur sidorna om
gränshinder kan läggas upp och vad de ska innehålla. Eventuellt några
fasta inslag varje gång?
Det nyhetsmässiga är viktigt – tråkigt med gamla nyheter. De passar bättre på webben.
Human touch är viktigt. Personliga möten.
Diskussioner uppkommer kring hur mycket lokalt material Vaajma ska
innehålla och för vem vi skriver: Befolkningen i Vaajma eller makthavarna
på högre nivå? Informationsgruppen kommer att diskutera detta vidare
och det kan också bli en fråga för styrgruppen.
7. Tryckningstid, deadline
Synpunkter finns kring att det är för lång tid mellan deadline och utgivning.
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Tiden krävs för redigering, tryckning samt Postens distribution (Posten
måste ha tidningen en vecka före utgivning).
För att bli mer aktuella flyttar vi fram deadline från 14 september till 20
september kl 12.00 inför nästa nummer.
Observera att detta ställer högre krav på att texter kommer in i rätt tid!
8. Röd tråd/temasidor/fasta sidor?
Funderingar finns kring om tidningen ska innehålla fasta sidor.
Redan idag har vi ett antal fasta sidor: Innehåll/projektledaren har ordet,
4 sid från Nyheter och information över gränsen, Evenemang, Annonser,
Gränshinder
I varje nummer har vi också ett antal ”Fokus-sidor”.
Förslag om att även ha en Företagspresentation. Vi har tidigare haft det
under rubriken ”Månadens företag”.
Förslag om att nyheterna från Nyheter och information över gränsen
märks upp så att det tydligt syns att artiklarna är skrivna av det projektet.
Förslag om att artiklarna ska ortsdateras.
Infogruppen funderar vidare kring förslagen och inför eventuella ändringar i kommande nummer.
9. Arrangemang/evenemang – hur marknadsföra dem på bästa sätt
Synpunkter finns kring att många arrangemang saknas i tidningens Evenemangskalender. Under mötet framkommer det att kommunerna själva
varit för dåliga på att svara på mejl och skicka in sina evenemang till redaktionen.
Erika och Pernilla poängterar hur viktigt det är att dessa skickas in – det är
inte redaktionens uppgift att sitta och leta arrangemang.
10. Planer på kommersiell tidning
Detta är något som informationsgruppen bör jobba vidare med och undersöka förutsättningarna för. Kan även vara en fråga för styrgruppen att
diskutera.
11. Läsarundersökning
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Synpunkter finns kring att det borde göras en läsarundersökning för att
förbättra tidningen. Vad vill läsarna läsa om i Tidningen Vaajma?
Kan vi göra en enkät, antingen elektronisk eller på papper?
Informationsgruppen funderar vidare kring frågan.
12. Informationsstrategi
Informationsgruppen funderar vidare. En fråga även för styrgruppen?
13. Övriga frågor
# Går det att dela ut tidningen så den inte hamnar bland reklamen, (i Svepet)?
Posten meddelar: Då blir det en exklusiv utdelning; tis, ons eller fre.
Kostnaden blir ungefär dubbelt så dyr som idag.
# Samarbete med projektet Nyheter och information över gränsen
Synpunkter finns på samarbetet med projektet och att vissa av texterna
inte har någon direkt koppling till det vi arbetar med i Vaajma.
Bakgrund: Samarbetet står inskrivet i de båda projektens projektbeskrivningar och syftar till ett utbyte av nyheter och information. Nyheter och
information över gränsen betalar för fyra sidor i varje utgåva av Tidningen
Vaajma och bidrar med texter till tidningen. I gengäld marknadsförs Regionprojekt Vaajma och Tidningen Vaajma i de kretsar som projektledarna
Ann-Louise Rönestål Ek och Elin Solvang rör sig. Tack vare samarbetet
sprids Tidningen Vaajma på många nyhetsredaktioner i området.
Interreg-kontoret samt Länsstyrelsen ser mycket positivt på samarbetet.
Beslut: Ett avtal som reglerar betalningen ska skrivas mellan projekten.
Tommie fixar detta.
Tydligare textbeställningar ska göras så att texterna har relevans även för
Vaajmas läsare.
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