
Efter att ha jobbat heltid och själv med Åter i tjugo år är det mer än hög tid att släppa in fler. Dels för att kunna utveckla tid-
ningen och göra den bättre, dels för att den en dag ska kunna leva vidare när jag kastar in handduken. En anledning till att detta
inte skett tidigare är att tidningens ekonomi inte varit byggd för att anställa folk. Att utnyttja enstaka erbjudanden om tillfälliga
frivilliga insatser har  känts som merjobb då det kräver mycket inkörning och omorganisering för något som ändå inte är bestå-
ende. Nu vill jag skapa en helt ny organisation runt tidningen och få till något som är hållbart, smidigt och rationellt för att kunna
ge Åter de bästa förutsättningarna för att överleva och växa. 

Även om drivkraften bakom Åter alltid bör vara “den goda saken”,  har jag kommit till slutsatsen att det är nödvändigt att kunna ge ett ar-
vode för insatser, åtminstone sådana av mer återkommande, betungande eller krävande karaktär. Det kommer bli möjligt ekonomiskt i och
med förändringar som leder till en bättre tidning, högre upplaga och fler sålda annonser. Därför har jag valt att först ta in hjälp inom dessa
områden, se nedan. Därefter, när ekonomin stärkts, kommer en del administrativa uppgifter lejas ut, som att sköta register, inbetalningar,
utskick, beställningar, bokföring, sköta hemsidan osv. Och slutligen, när detta frigjort tid, kommer spännande uppgifter med nya projekt.
På sikt är det förstås även önskvärt att kunna ersätta för enstaka och spontanta insatser som att skriva artiklar. 
I nuläget är dock situationen sådan att det bara är vissa uppgifter som kan avlönas och det handlar inte om några stora ersättningar. Fördel
är förstås om man har F-skattsedel och kan fakturera.

Annonsansvarig
Syfte: Rätt sorts annonser är ett bra sätt att ge intäkter till tidningen, så att vi kan behålla det låga lösnummerpriset. Samtidigt är det även
bra för läsaren att få relevant information om kurser, redskap eller annat som kan vara till nytta om man vill bli självförsörjande på något.
Vi kommer alltså försöka få in fler annonser, men inte på bekostnad av artiklarna utan tvärtom. Varje extra sida med annonser ska få bekosta
3 extra sidor med texter. En eller två annonssäljare behövs.
Insats: Annonssäljarens uppgift är att hitta, kontakta och hålla kontakt med lämpliga skolor, företag, kursverksamheter, myndigheter, pri-
vatpersoner och andra som kan ha intresse av att annonsera i Åter. Vid behov även hjälpa till att göra en annons efter kundens önskemål. Bo-
kade annonser bokförs inför varje nummer i ett Google kalkylark och annonserna levereras som pdf-filer i en dropbox-mapp.
Lämpliga förkunskaper: Kännedom om självhushållning för att veta vilka produkter och tjänster som är relevanta. Hjälpsam, trevlig och
van att hålla kontakt med många människor i olika ärenden på ett rationellt och välorganiserat sätt. Kunnig i layout och att göra annonser.
Ersättning: Provision 10% av försäljningen. Aktuell annonsprislista finns på alternativ.nu/annonspriser_2018.pdf 

Marknadsförare
Syfte: Vi vill nå ut till fler med kunskap om självhushållning och få fler att våga prova på. En marknadsförare kan hitta alla de människor
som ännu inte funnit Åter och Alternativ.nu. Huvudsyftet är att väcka ett självhushållningsintresse och locka till handling, men det kommer
även bidra till en ökning av hemsidebesökare och tidningsprenumeranter, vilket kan möjligöra ersättning till marknadsförearen. 
Insats: Marknadsföraren ansvarar för tidningens, hemsidans och därmed till stor del självhushållningsrörelsens ansikte utåt och ser till att
vi syns på ett bra sätt i sociala medier och traditionella medier, exvis att sätta upp, underhålla och ansvara för en FB-sida/-grupp. Annons-
kampanjer kan bli aktuella, t ex på FB och Adwords eller fysiska kanaler.
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Lämpliga förkunskaper: Arbetat med marknadsföring och kan både ta ett helhetsgrepp på läget och hantera små tekniska detaljer som
spåra och räkna på konvertering i en adwords-kampanj.
Ersättning:Anbud. Vi tar en diskussion för att klargöra läget, varpå du föreslår olika projekt/insatser och anger ett pris.

Bokrecensent
Syfte: Bokklubben har ju lagts ned och en viktig funktion den hade var att informera om nya böcker som kommit ut. Därför vill jag även
prova med en sektion för boktips och söker en eller fler medarbetare som vill ansvara för denna. 
Insats: Arbetet går ut på att hålla koll på förlagens utgivning, välja ut och beställa hem recensionsexemplar av lämpliga titlar. Vi kan diskuterar
oss fram till lämplig form och omfång på recensionerna, men de bör inte vara för långa. Kanske är runt 2000 tecken plus bild lagom. Kanske
är 2-4 recensioner i varje nummer lagom.
Lämpliga förkunskaper: Bra koll på bokutbudet inom självhushållningsområdet. Vana att skriva i allmänhet och gärna recensioner i syn-
nerhet. 
Ersättning: Recensionsexemplaren beställes förstås utan kostnad och får behållas. Efter ett par provomgångar då vi hittat en bra form för
sektionen och vet hur stor arbetsinsatsen är så kommer vi överens om arvode.

Redaktionsgrupp
Idé: I dagsläget skaffar jag nya artiklar på något av följande sätt: 
- folk hör spontant av sig och vill skriva om något
- folk kommer med artikelönskemål, varpå jag letar fram lämplig skribent
- jag kommer själv på ett nytt eller saknat område och letar fram lämplig skribent
Därefter diskuterar jag fram en tydlig inriktning och ett lämpligt upplägg för artikeln med skribenten, så att vi är överens om vad som ska
skrivas. En del är ovana skribenter så under skrivandets gång ger jag vid behov support och ger synpunkter på utkast. När artikeln är klar
ger jag ev förslag till förändringar eller tillägg som behövs och vi bollar artikeln lite tills båda är nöjda. Därefter korrekturläses texten,
slutjusteras och går till layout (Magnus). Därefter tittar både jag och skribenten på layoutförslaget och ger våra synpunkter på det. Magnus
justerar och skickar nytt förslag.
Första steget, anskaffning av artiklar, känns idag lite slumpartat. En redaktionsgrupp skulle tillsammans ha både bredare och djupare
kunskap än vad bara jag har inom självhushållningens alla olika områden, och kan bättre se till att allt täcks in på ett systematiskt sätt.
Även kontaktnätet med skribenter blir större. 
Andra steget, att hjälpa till med utformningen av en text, går ibland helt av sig själv och är ibland mycket arbete. Bra om flera kan dela

på det och vid behov tipsa varandra om lämpliga vinklingar, upplägg och innehåll inför kommunikationen med skribenten.
Tredje steget är korrekturläsning av text och layout. Fler ögon ser bättre än två.
En redaktionsgrupp kan antingen delas in i:
- roller efter de tre stegen ovan, där texten/skribenten “lämnas vidare” till nästa steg
- olika ämnesområden där var och en ansvarar för t ex odlingsartiklar och följer “sin” text/skribent hela vägen.
- eller en kombination av uppläggen där man har egna ämensområden inom artikelanskaffning och sedan tar steg två och tre tillsammans
med en textutformare och korrekturläsare. 
Upplägg och arbetsgång får kanske växa fram utifrån den grupp som blir.

Insats: Skaffa skribenter, hjälpa till med upplägg och skrivande vid behov, korrekturläsning.
Lämpliga förkunskaper: God kännedom inom något självhushållningsområde. Lätt och smidig att kommunicera och samarbeta med.
Långvarig Återläsare. Van vid att strukturera upp texter och se vad som är lämpligt upplägg av innehållet (i värsta fall kunna reda ut och
bringa ordning i en alldeles för kort eller lång osammanhängade och irrelevant textmassa, utan att trampa skribenten på tårna... ; ) )  Van
att korrekturläsa justera språket i texter. Beroende på upplägg behövs kanske inte alla färdigheter. Vi jobbar i Google docs, Trello och med
pdf-filer.
Ersättning: Ingen just nu i början. Vi provar oss fram under nr 3+4/2018 och ser om en ordning kristalliseras fram, för att sedan se vilka in-
satser eller roller som krävs och diskuterar fram ett lämpligt arvode. 

Hör av dig för ansökan, mer info eller diskussion: 
Petter Bergström 
0730327128 
petter@alternativ.nu 
skype: petterigudhem


