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Styrelsemöte med tidningsredaktionen 11 augusti 2013 

Telefonmöte kl. 20.00 

Närvarande: Eva Ohlsson, Leena Korpi, Ylva Malmbom, Tomas Tegnér, Lotta 

Jegenstam Lignell, Emma Östman, Anna Frisk, Sara Ljusterfors, Laila Johnsson 

Frånvarande: Helena Bohman, Carina Larsson, Jenny Byström 

§1 Mötets öppnande 

 Ordförande Eva Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Godkännande/fastställande av dagordning. 

 Dagordningen fastställdes och godkändes. 

§3 Val av justerare 

 Leena Korpi 

§4 Inköp av programmet InDesign 

 Leena har pratat med  tryckeriet. De flesta klubbar gör inte sina klubbtidningar i                            

                          InDesign utan använder PageMaker eller Quarkxpress. PageMaker är ett äldre 

                          program och det är inte säkert att det då kommer fungera på alla datorer samt 

                          att Quarkxpress är dyrare än InDesign så dessa är ej aktuella för Eurasierklubben. 

                          Tryckeriet vill ha tidningen som en pdf-fil, vilket program vi använder för layout  

                          spelar inte någon roll för tryckeriet. 

                          Anna Frisk berättar att tryckeriet har en funktion på sin hemsida där man kan göra 

                          layouten för tidningen, dock är detta inget som redaktionen testat och vet därför  

                          inte om detta skulle passa våra behov. 

                          Det finns en kostnadsfri 30-dagars provversion av InDesign som redaktionen kan 

                          använda så länge. 

                          Eva tackar redaktionen för deras medverkan och de lämnar mötet 20.20 

                          Leena och Ylva berättar att InDesign kan användas till mer än bara layout, tex. 

                          kan man göra broschyrer, loggor samt hemsidor med programmet. 

                          Klubben har också ett överskott i tidningsbudgeten eftersom vi blev överdebiterade 

                          för tryckkostnaden 2012. 

                          Styrelsen beslutar att köpa in programmet InDesign då klubben kan ha nytta av 

                          programmet i andra avseenden också när programmet har så stor användbarhet. 

                          Samt att pengarna finns i och med att klubben fick tillbaka pengar för övedebitering 

                          av tryckkostnaden 2012 så detta ryms i tidningsbudgeten.                       

       

§5 Nästa möte 

                          Fysiskt möte Eriksöre 6/9. 

§6 Mötet avslutas 

                          Mötet avslutas kl. 20.35 
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Ordförande                                                    Vid protokollet                                                        Justerat 

 

 

JUSTERAT             JUSTERAT            JUSTERAT 
 

 

Eva Ohlsson                                                    Emma Östman                                                   Leena Korpi 


