Forum nummer 2/2019 blir en digital utgåva
Kära medlemmar,
Ett efterlängtat nummer av Forum är nu klart. Vi beklagar förseningen, som hänger ihop med att
Världsmötet i Dubai var förlagt något senare än vanligt.
Detta nummer är en utgåva där många Sweor medverkat och vår redaktör Kerstin Dahl och layoutansvariga Carina Johansson, tillsammans med flera duktiga korrekturläsare, lagt ner mycket tid och
engagemang.
SWEA Internationals styrelse har beslutat att nummer 2/2019 av vår medlemstidning Forum endast ska
distribueras digitalt.
Orsaken till detta är de höjda distributionskostnader som drabbat Forum under 2019, sedan de olika
postverken tagit bort de separata publikationspriserna till följd av att allt färre brev skickas med
snigelpost. Tidningarna frankeras därför nu som standard A- och B-post vilket, tillsammans med att
portot faktureras i Euro mot tidigare SEK, har gjort att kostnaden för distributionen ökat med cirka
100%.
Vi behöver därför undersöka vilka andra möjligheter som finns för att distribuera tidningen.
För att göra det vill vi ta hjälp av medlemmarna. I början av detta år kommer kommunikationskommittén skicka ut en viktig enkät för att kartlägga mediavanor och önskemål kring våra
kommunikationskanaler, för att hjälpa styrelsen besluta vilken form av distribution av Forum man ska
prioritera i framtiden.
Möjligheten att trycka tidningen i andra delar av världen kommer förstås också att undersökas.
Styrelsen försvarar papperstidningen så länge det är ekonomiskt hållbart. Under de villkor som gäller
idag är det vår uppfattning att två tryckta upplagor per år inte längre är långsiktigt försvarbart.
Idag kan våra medlemmar själva välja om de vill få en papperstidning eller en digital tidning genom att
klicka för det i medlemsregistret. Frågan om papperstidningens vara eller icke vara har diskuterats på
flera regionmöten och världsmöten. Vi har både förespråkare för tryckt tidning och medlemmar som
av flera orsaker tycker att tidningen bör digitaliseras. Samma utmaningar möter våra avdelningar med
sina lokala SWEA-Blad.
Vi gör allt vad vi kan för att finna en genomtänkt och långsiktig lösning för hur Forum ska distribueras i
framtiden. Under tiden går det att ladda ner tidningen på vår webbplats swea.org och naturligtvis är
det möjligt för SWEA-avdelningarna att själva att trycka ut tidningen till medlemmar och sponsorer om
så önskas.
Med vänlig hälsning,
SWEA Internationals styrelse
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