
 
Redaksjon av Great News.  

Redaktør: 

 Redaktøren er redaksjonens leder og har ansvaret for bladet og dets innhold. 

 Har et tett samarbeid med Styret i NAAK og web-ansvarlig. 

 Delegerer oppgaver til redaksjonsmedlemmer 

 Har ansvar for å innhente pris fra trykkeri med tanke på å holde prisen så lav som mulig 

men likevel ha god kvalitet på bladet. 

 Redaktøren har ansvar for å redigere og komprimere innsendt tekst. 

 Redaktøren vurderer og bestemmer antall sider og blad tykkelse i bladet iht maks pris 

som er satt. Vurderingen vil være avhengig av bladets innhold, antall sider etc (f.eks vil 

papir tykkelse i et blad på ca.80 sider ha et omslag på 170 g silk og materie 115g silk.  Ved 

40 sider kan sikkert omslag gå ned til 150g silk og materie 100gsilk). 

Dette kan justeres av redaktør ved komprimering og endring av antall sider i bladet for å 

holde utgiftene lavest mulig. 

Redaksjonsmedlemmer: 

 Være på utkikk etter stoff til Great News 

 Motta delegerte oppgaver av redaktør 

Redaksjonen oppgaver 

 Ansvar for å utgi «Great News» 2 ganger pr år. 

 Ansvar for å samle inn bilder, tekster, resultater fra ulike komiteer, samt redigere dette 

 Administrere faste sider, legge ut diverse aktiviteter/ utstillinger når de er klare fra styret 

samt legge ut resultater og bilder rett etter offentliggjøring.  

 Faste spalter i blader er «Lederen har ordet» og evt «Redaktørens Spalte» etc. 

 Bladet kan ha en maks pris på kr.6000,- i trykk (porto/ forsendelse til medlemmer kommer i 

tillegg).  

 Har ansvar for utsending av bladet til medlemmene. 

Betingelser ved annonsering i Great News: 

 Medlemsbladet er laget for klubbens medlemmer. Redaksjonen er helt avhengig av innsendte 

reportasjer, brev og bilder fra medlemmer. 

 Alle meldinger om nye innlegg og oppdateringer skal sendes redaktøren skriftlig på epost. 

 Artikler og annen tekst må tilkjennegis med navn, da det skal stå i bladet hvem som har forfattet 

artikler og tekster som er trykket. Dersom du har tatt stoff rett fra et sted, skal kilde oppgis! - Kopi 

av en artikkel/tekst fra hjemmesider må ha tillatelse til å trykke teksten! 

 Tekst skal sendes i Word-format! (ikke PDF) slik at redaktør bestemmer linjeavstand, 

tekststørrelse, marger etc slik at design og tekst blir likt i hele bladet.  

  Bilder må være høyoppløselige og sendes via epost som separate bildefiler. Husk også kreditering 

av fotograf (fotografens navn), samt bildetekst.  

(oppdatert Styret NAAK den 5.januar 2015) 


