En enkät till hembygdsföreningarna om tidningen Ledungen
Som medlem i Stockholms läns hembygdsförbund så får föreningen fyra stycken
gratisexemplar av förbundets tidning Ledungen. Tidningen kommer ut fyra gånger om året
men sommarens nummer är ett dubbelnummer så i praktiken blir det tre nummer per år.
Föreningen bestämmer själv vilka som ska få tidningen men ett av numren går till
föreningens kontaktadress. Föreningar som har mer än 1 000 medlemmar får tio stycken
gratisexemplar.
Alla föreningar har möjlighet att beställa fler antal prenumerationer och då finns det två
varianter.
1. Föreningen beställer Ledungen till alla sina medlemmar, det kostar då 50
kr/prenumeration. Det finns några föreningar som gör detta, de har då fattat beslut
på ett årsmöte och sedan höjt sin medlemsavgift med 50 kr eller mer. Om någon är
intresserad av detta kan man beställa extra tidningar att dela ut till sina medlemmar
innan årsmötet så de vet vad de ska rösta om.
2. Föreningen beställer valfritt antal extra prenumerationer och skickar in ett samlat
beställningsunderlag till kansliet, det kostar då 80 kr/prenumeration.
Det går naturligtvis också bra att prenumerera som enskild person och det kostar då 130
kr/år. Då beställer den enskilde medlemen tidningen själv och betalar själv.
Inom förbundets styrelse har det under några år diskuterats hur vi ska göra med Ledungen.
Ska vi börja ge ut den som enbart digital tidning eller både digitalt och i tryckt form? En sak
är dock säker och det är att vi måste göra något för att få tidningen att ge lite plus i kassan,
2016 blev det ett minus på nästan 40 000 kr för Ledungen och det är inte hållbart.
Vi har diskuterat möjligheten att få ökade annonsintäkter men då måste vi öka upplagan
som idag är ca 2 000 prenumeranter. Så med denna bakgrund hoppas vi att ni tar er tid att
svara på frågorna och att era svar ska hjälpa oss att fatta rätt beslut för Ledungens framtid.
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1. Hembygdsföreningens namn
2. Hur många av hembygdsföreningens medlemmar bedömer ni har tillgång till
Ledungen, t.ex. läser den på hembygdsgården?
3. Vad tycker ni om namnet Ledungen?
4. Vad tycker ni om innehållet i tidningen?
5. Tycker ni att tidningens artiklar är aktuella för er förening?
6. Finns det teman/frågor som tidningen bör innehålla mer av?
7. Har er förening skickat in eget material till tidningen? Vad och när i så fall?
8. Visste ni sedan tidigare att det finns föreningar som prenumererar på tidningen till
alla sina medlemmar för en summa av 50 kr/år/medlem?
9. Kan ni tänka er att arbeta för att alla i er förening ska få tidningen?
10. Om tidningen endast kom ut digitalt och därmed bara kunde läsas på dator, vad
skulle ni tycka om det?
11. Ger föreningen ut en egen tidning med fler utgåvor än en per år?
12. Vad kan/vill din förening bidra med som är av intresse för andra? Aktiviteter, nya
idéer, kunskaper etc.
13. Övrigt du vill informera om?

Enkäten besvarad av:
Datum:

Skicka digitalt till Ann Pettersson på ann@hembygd.se
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