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Agenda

1. Bladet Duevennen

1.
Bladet Duevennen
Søndag 4. september er det avholdt møte vedrørende bladet «Duevennen» og hvilke muligheter vi
har for å etablere redaktør funksjonen etter at forrige redaktør sa opp sin stilling midt i perioden.
Styret har etter sin konstituering i mai jobbet med denne saken og etter noen kontakter mellom
Nernes, Scholz og Heldal så har det lykkes å starte en diskusjon om hvordan vi kan ta dette videre.
Scholz/Heldal stiller sin kapasitet tilgjengelig for due-norge og kan påta seg, i første omgang, å lage
Nr 2/3 av Duevennen. Videre så kan det være et lønnlig håp om at også et Nr 4 kan bli laget før
årsskiftet. Dette får en se på muligheten for etter at første blad er i boks. Styret mener dette er et
meget godt tiltak av Scholz/Heldal og er innstilt på at vi realiserer dette gjennom en avtale med
Scholz/Heldal, som henholdsvis grafiker og redaktør (redaksjonen).
Møtet gjennomgikk forutsetninger for arbeidet, det er laget egen avtale, og det er enighet om
følgende punkter.
Dekning av utgifter:
Kostnadsrammen iht gjeldende busjett. kr 10.000 for nr2/3.
Fullmakt til å gjøre avtale med trykkeriet.
Grafiker og redaktør mottar kr. 1500,- hver for dekning av utgifter/arbeid.
Redaksjonell frihet:
Redaksjonen er uavhengig og står fritt til å refusere stoff og formgi bladet.
Adresse og utsendelse:
Adresser står kasserer for og disse kan evt. oversendes trykkeri. Sjekkes om trykkeriet kan distribuere
bladene. Vi må finne ut av hvordan mulighetene er og komme tilbake på dette før bladet er klart.
Tidligere forlangte posten at bladet ble sortert etter postnummer og eventuelt land.
Styrets bidrag til bladet:
Leder og styrereferater, m.m.
Redaksjon av Duevennen 2012:
Behandles på repr.møtet / LU 2012
Kommunikasjon:
Det søkes enklest mulig kommunikasjonsform og det legges opp til bruk av elektronisk form som

email, nettmøte / skype eller lync.
Redaksjonen innkalles i styremøter der det er behov for diskusjon vedr. Duevennen.

Annet:
De annonser som er med i første nummer av bladet i år, tas med videre.
Redaksjonen tar kontakt med flere trykkerier og sjekker beste pris.
A1 Grafiske, som tidligere ble brukt, kontaktes også i denne sammenheng pluss at det bes om å få
det materiell og stoff som de sitter på. Omslagsark, standardtekster, logo, m.m,…
Redaksjonen ønskes lykke til og medlemmene, foreningene og spesialklubbene oppfordres til å
komme med stoff og bilder. Det er behov for all den hjelp vi kan få.
Avslutningsvis ble det en liten diskusjon om Duevennen, muligheter, form og fremtid.
Det er behov for å utrede dette nærmere og styret vil jobbe mer med saken utover høsten.
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