Protokoll från möte med informationsprojektet 2013-02-27
Närvarande via videokonferens: Tommie Jirhed, Ole Harald Kveli, Gerd Sjöbeg, Per Lindahl och Erika
Selander
Saknades: Håkon Arntsen, Lars Arne Krukhaug, Åsa Sjödin, Pernilla Hermansson

§ 1. Genomgång av protokoll från föregående möte

Hantering av annonser: Gruppen diskuterade avsaknaden av annonspolicy och beslutade att i första
hand ta in annonser som rör samhällsinformation och evenemang i tidningen Vaajma.
Kommersiella annonser bör ej ta plats från övriga annonser. Strömsunds kommun kan ha en fast
annonsplats i tidningen varje nummer. Finns intresse för övriga kommuner att ha annonser i
tidningen?
Håkons utredning kring kommersiell tidning: Håkon jobbar med frågan, men har ännu inte
presenterat några resultat.
§ 2. Planering av nästa nummer

Se separat artikellista.
Gruppen är enig om att ett av fokusområdena ska vara frågan om hur vi ska behålla ungdomarna i
Vaajma. Förslag till ytterligare fokusområde är hantverkare i Vaajma – finns det några duktiga
hantverkare och konstnärer i området?
Ullis Johansson föreslås skriva ledaren och både Ullis Johansson och Micke Jonsson föreslås skriva
en liten presentation av sig själva till tidningen.
§3. Övriga frågor
– Bildkvalitet och urval av bilder:
Det är viktigt att bilder som skickas till tidningen är av god kvalitet. De ska vara i 300dpi och en
förminskade i dator innan de skickas. Bilder som är under 1-2MB i storlek är för små och ska endast
användas i yttersta nödfall. Normal storlek på bra bild i 300dpi är mellan 2-6MB. Det är också bra om det
tas fler bilder så att det finns flera olika val vid redigering av tidningen. Ta gärna både liggande och stående
foton och bilder från olika avstånd.
Stora bilder kan skickas via till exempel www.sprend.com
– Medarbetarnas uppgifter:

I mån av tid kommer Gerd att hjälpa till med att hålla koll på vad som händer i området och tipsa
om spännande saker att skriva om.
– Mer svenska texter:

Det har inkommit en del kommentarer till redaktionen att det är för få svenska texter i tidningen.
Gruppen är nu medveten om detta och ska göra vad de kan för att få en jämn fördelning av språken.
Man är dock enig om att det är viktigare att tidningen innehåller bra och intressant material.
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