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Arbetsbeskrivning Sennenbladet 
 
ANSVARIG UTGIVARE 
* Har det yttersta ansvaret för tidningens innehåll och måste korrekturläsa allt material. 
* Ska meddela sitt godkännande och/eller ev synpunkter till ansvarig redaktör minst 2 dagar 
innan tidningen går till tryck. 
 
CHEFREDAKTÖR 
* Ansvarar för att Sennenbladet kommer ut jämnt fördelat över året i 4 nummer 
* Upprättar en produktionsplan tillsammans med tryckeriet . 
* Ansvarar för att sortera det material som kommer in via mejl till sennenbladet@gmail.com 
* Ansvarar för att återkoppla till medlemmar om något behöver kompletteras av inskickat 
material. 
* Upprättar en arbetslista för varje nummer baserat på återkommande inslag plus inkomna 
material.  
* Gör en särskild lista med utställningsresultaten, miniatyrbilder plus text, lägger alla 
utställningsbilder i egen mapp, märkta med hundens namn. 
* Sammanställer bild och text från respektive rasspecial i egen mapp 
* Ansvarar över att alla punkter ovan är färdigställda senast en vecka efter manusstopp och 
överlämnar till layoutansvarig. 
* Ansvarar för att alla texter är korrekturlästa innan de skickas vidare till layoutansvarig. 
* Samarbetar med ansvarig för sociala medier i att påminna och manusstopp, informera om 
kommande nummer etc. 
* Ansvarar för att tillsätta redaktionsmedlemmar efter behov och till dessa delegera lämpliga 
ansvarsområden. 
  

LAYOUTANSVARIG 
* Ansvarar för utformningen av Sennenbladet, monterar in texter och bilder enligt arbetslista  
* Ansvarar för att en färdig PDF finns klar för korrekturläsning  och skickar den till ansvarig 
utgivare och ev andra korrekturläsare minst en vecka innan tidningen skickas till tryck. 
* Ansvarar för att varje nummer är tryckeriet till handa på materialdagen. 
 
Sekreteraren 
* Ansvarar för att meddela tryckeriet antal upplagor och bifoga adresslistor inför varje 
tryckdatum enligt upprättad produktionsplan. 
 
ALLMÄNT 
Samtliga som är involverade i Sennenbladet och dess innehåll förbinder sig att verka för en 
medlemstidning som tillvaratar alla medlemmars intressen, att alla fyra raser finns 
representerade så långt det är möjligt baserat på inkomna material. 
Ideellt arbete med Sennenbladet innebär inte att redaktör eller annan har skyldighet att fota 
hundar på tex rasspecialer, redaktionsmedlemmar är där som alla andra i egenskap av 
privatperson. 
Sennenbladets redaktion utser tillsammans med utställningansvarig på våra specialer en 
fotograf som fotograferar vinnande hundar. Det är alltid hundägaren som ansvarar för att 



dennes hund blir fotograferad enligt ÖK på specialerna. 
Sennenbladet är och förblir en medlemstidning som baseras på att medlemmar bidrar med 
material. 
Då fördelningen mellan raserna är väldigt ojämn så är det omöjligt att fördela utrymmet lika 
mellan raserna då det helt sonika inte kommer in så mycket bidrag från de tre 
korthårsraserna för att möjliggöra detta. Tidningen ska avspegla medlemmarnas intressen. 
Vi strävar efter en hög kvalité på vår medlemstidning och förbehåller oss rätten att refusera 
bilder som inte håller för tryck. 
Sennenbladet skall innehåll något för alla.  
Utställningsresultat : Medlemmar skickar in egna bilder på hundar som blivit: BIR, BIM, 
tagit CERT, CACIB och/eller motsvarande. 
Landet runt : Medlemmar skickar in egna bilder ur vardagen gärna med en liten text till. 
Rasspecialer: Tillfrågad fotograf fotar vinnande hundar, medlemmar bidrar med mingelbilder 
Ovan nämnda punkter är återkommande i varje blad, övrigt material varierar utifrån vad som 
skickas in, påminnelser görs återkommande i sociala medier. 
 
 

 


