KOMMISORIUM for Redaktionsgruppen af medlemsbladet ”Socialdemokratiet i
Rødovre”.
Formål:
Medlemsbladet skal sikre at medlemmerne er orienteret om Socialdemokratiets politiske arbejde i Rødovre
og på landsplan.
Medlemsbladet skal bidrage til, at medlemmerne har den nødvendige viden til at kunne debattere
socialdemokratisk politik og ikke mindst handling med borgerne i Rødovre Kommune.
Medlemsbladet skal bidrage til rekruttering af nye medlemmer.
Opgave:
Redaktionsgruppen skal planlægge, udvikle og sikre at medlemsbladet udkommer i overensstemmelse med
formålet.
Medlemsbladet udkommer minimum 4 gange årligt.
Indsats:
-

Medlemsbladet redigeres efter ”journalistiske principper” blandt andet ved at der tilstræbes
aktuelt indhold, skrevet eksklusivt til bladets læsere.

-

Medlemsbladet skal sikre, at kommunalbestyrelsen (gruppeformanden), borgmesteren og
folketingskandidaten og andre folkevalgte kan komme til orde ved indlæg skrevet af dem
selv eller ved interviews.

-

Medlemsbladet skal sikre at partimedlemmer kan komme til orde med læserbreve eller ved
interviews.

-

Medlemsbladet skal orientere om medlemsaktiviteter.

-

Medlemsbladet skal udgives med et layout, som tydeligt signalerer, at Socialdemokratiet i
Rødovre er en aktiv og moderne partiforening.

-

Medlemsbladet udsendes elektronisk til partimedlemmerne. Medlemmer, som ikke kan
modtage bladet elektronisk, skal have det husstandsomdelt. FU har ansvaret for
husstandsomdelingen.

-

Formanden for partiforeningen er ansvarshavende redaktør.

-

Det daglige arbejde ledes af en redaktør, der konstitueres af bestyrelsen, og sammen med
bestyrelsen sammensætter en redaktion

-

Den ansvarshavende redaktør og redaktøren refererer til bestyrelsen med hensyn til bladets
indhold og fremtidsplaner

-

Deadlines og udgivelsesdatoer bliver forelagt bestyrelsen til godkendelse i januar og løbende
i forhold til ændringer.

Målgruppe:
Medlemmer af Socialdemokratiet i Rødovre.

KOMMISORIUM for Redaktionsgruppen af medlemsbladet ”Socialdemokratiet i
Rødovre”.
Resultat:
At medlemsbladet dokumenterer Socialdemokratiets aktive tilstedeværelse i Rødovre.
-

At den formulerede politik og de politiske handlingerne formidles til medlemmerne i vores eget
medie.
At både politikere, tillidsvalgte og medlemmer eksponeres, så vi viser, at vi er et fællesskab, der er
værd at være en del af, som fastholder vore medlemmer, men også tiltrækker nye medlemmer.

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 29.10.2018

