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Policy för tidningen Hembygden
Folkdansringens grundläggande information om vår organisation, verksamhetsidé och
verksamhet publiceras på hemsidan och i Hembygden. Hembygden är vår plattform för
information i pappersform.
Tidningen Hembygden ägs och ges ut av Svenska Folkdansringen.. Den går ut till alla FR:s
medlemmar, men har även en prenumererad upplaga. Tidningen erbjuder annonsutrymme.
Hembygdens redaktion/redaktör ska bedriva ett självständigt, journalistiskt arbete, FR:s
riksstyrelse utser ansvarig utgivare för tidningen Hembygden. Riksstyrelsen beslutar även om
tidningens budget samt periodicitet (utgivningsfrekvens).
Folkdansringens riksstyrelse utser ansvarig utgivare för Hembygden
Innehåll
Hembygden ska framförallt ta upp och belysa verksamheter inom begreppet folkkultur och då
i första hand skriva om folkdans, folkmusik, folkdräkter och seder och bruk
Genom utblickar inom den kulturella omvärlden ska tidningen bidra till att vidga läsarnas vyer
och kunskap.
Riksstyrelsen svarar för att det till varje nummer av Hembygden skrivs en
ledare/motsvarande.
Tonen i reportage från arrangemang, bokpresentationer, musikrecensioner etc. ska i grunden
vara positiva, men naturligtvis ska icke positiva omdömen kunna förekomma.
Tidningen ska i sitt innehåll följa de pressetiska reglerna.
I överenskommelse med riksstyrelsen ska det beslutas om hur mycket av tidningens yta som
ska få bestå av ren organisationsinformation exempelvis, kurser, konferens, administrativa
rutiner och möteskallelser.
Begränsningar
För att få en bra och omväxlande tidning och för att hålla nere kostnaderna, så gäller en del
begränsningar
• Minnesord tar in i tidningen för innehavare av Folkdansringens förtjänsttecken i guld,
för innehavare av Zornmärket i guld, för aktiva riksstyrelsemedlemmar och
distriktsordföranden och i undantagsfall för enstaka mycket välkända personer.
Minnesord får vara högst en (1) spalt i tidningen (minnesord över f.d. riksordföranden
undantas från begränsningen).
• Artiklar om föreningar (resor, jubileer, uppvisningar etc.) ges max en (1)sida inkl.
bilder. Redaktören avgör om det p.g.a. utrymmesbrist måste ytterligare begränsas.
• Artiklar som enbart är referat av föreningars och distrikts årsmöten eller
föreningsmöten tas generellt sett inte med i tidningen.
• Redaktionen avgör om ett arrangemang ska rapporteras om, när det gäller
föreningsarrangemang och offentliga arrangemang i mindre skala om det är ett årligen
återkommande arrangemang.
Tidsfrister för manusstopp
Tidsfrister för manusstopp gäller. Om artiklar, oavsett författare, inkommer efter manusstopp
gäller generellt sett att artikeln får stå över till nästa nummer om artikeln då fortfarande har
aktualitet. I annat fall returneras artikeln med information att den har inkommit efter
manusstopp och kan inte tas med.
Undantag från tidsfristen kan göras efter överenskommelse i förväg med
redaktionen/redaktören.

Policy för tidningen Hembygden
Antagen vid RS 2021-2 14 mars

Artiklar och bilder
Artiklar och bilder ska vara försedda med namn på upphovspersonen.
Bilder skickas till redaktionen som separata filer (inte inmonterade i worddokument).
Bilder bör inte vara komprimerade. Bilder som har allt för låg upplösning tas inte med. Vid
osäkerhet bör alltid redaktören kontaktas.
Om den som skickar in inte själv skrivit respektive fotograferat, så ska författare/fotograf ha
gett tillstånd till, att materialet publiceras i Hembygden.
Redaktionen förbehålls rätten att korta av och redigera artiklar även som att inte ta med
artiklar som skickats in.
Publicering på internet/hemsida
Folkdansringen förbehåller sig rätten att publicera valda delar av Hembygden på vår webbsida
på Internet. Den som inte vill ha sitt material publicerat där måste skriftligt meddela detta i
samband med att materialet skickas in till redaktionen.

