Vedtekter for Heggedalsposten
Gyldig fra 7. mars 2011
§ 1 – Visjon og formål
Heggedalsposten har som formål å:
•

Være et organ for frivillige foreninger, organisasjoner og offentlige virksomheter i
dekningsområdet Heggedal og omegn /Asker syd.

•

Spre kunnskap om lokalområdets historie, kultur, aktiviteter og lokale initiativ.

•

Informere om kommunale/politiske saker, planer og prosesser som har betydning for området.

•

Være livssynsnøytralt og partipolitisk uavhengig.

•

Bidra til inspirasjon og glede.

•

Bidra til at beboere i Heggedal og omegn øker sin kunnskap, sitt engasjement og sin opplevelse
av tilhørlighet og glede for sitt nærområde.

§ 2 – Organisering
§ 2.1 – Generelt
Heggedalsposten er en aktivitet som inngår i Heggedal Nærmiljøsentral.
Heggedalspostens regnskap skal revideres av en revisor oppnevnt av Styret i Heggedal Nærmiljøsentral.
Styret i Heggedal Nærmiljøsentral godkjenner revidert regnskap.
§ 2.2 – Redaksjonen
Heggedalsposten ledes av redaksjonen.
Redaksjonens sammensetning godkjennes av styret i Heggedal Nærmiljøsentral. Daglig leder for
Heggedal Nærmiljøsentral er fast medlem av redaksjonen. Redaksjonen kan supplere seg med ytterligere
medlemmer. Redaksjonen har rett til å oppnevne ett medlem til Styret i Heggedal Nærmiljøsentral.
Redaksjonen velger blant sine medlemmer redaksjonsleder, sekretær og kasserer for Heggedalsposten.
Redaksjonen har ansvar for bladets drift og økonomi og rapporterer regnskap, budsjett og planer
kvartalsvis til Styret i Heggedal Nærmiljøsentral.
En sak kan fremmes for Styret i Heggedal Nærmiljøsentral om minst to redaksjonsmedlemmer krever
dette. Redaksjonen kan anke en avgjørelse inn for årsmøtet i Heggedal Nærmiljøsentral.
Utgivelse av bladet Heggedalsposten er basert på frivillig innsats. Det forventes at medlemmer av
redaksjonen yter et kontinuerlig og forpliktende bidrag til utgivelsen av bladet. I tillegg til kjøp av utstyr
og tjenester som trykking, kan redaksjonen engasjere betalte medarbeidere. Bladet finansieres ved salg av
sider til organisasjoner i samsvar med §1 og ved annonse- og abonnementsinntekter etter priser som
redaksjonen fastsetter.
Redaksjonen skal:
-

Sette opp og bekjentgjøre årlige plan for utgivelser, med stoffrister og datoer for distribusjon.

-

Bestemme det redaksjonelle stoffet (utenom de faste sidene til medlemmene), samle inn dette
stoffet, bearbeide og ferdigstille dette til trykkeriet.

-

Gjøre bladene tilgjengelige for nedlasting fra nettet.

-

Påse at alt innholdet i bladet og på hjemmesidene følger norsk lov og ”Vær varsom-plakaten”.

-

Sørge for økonomi og tilstrekkelig personressurser til å gi ut bladet etter det oppsatte
utgivelsesprogrammet.
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-

Knytte til seg kontakter og medarbeidere slik at miljøet samlet representerer en størst mulig
bredde av stedets mangfold: Aldersgrupper, aktiviteter, kulturer, geografisk spredning, næringsliv
m.m.

Redaksjonen står fritt til å omtale alle lokale saker, etter følgende retningslinjer:
-

Dersom en eller flere i redaksjonen mener at det er konflikter knyttet til en sak, skal de involverte
orienteres om at bladet vil ta opp saken.

-

De ulike meningene om saken skal komme klart fram.

-

Kontroversielle artikler skal alltid forelegges de involverte partene til uttalelse på forhånd.

§ 3 – Distribusjon av bladet Heggedalsposten
Dekningsområdet er Heggedal og omegn. Bladet Heggedalsposten deles ut gratis til alle husstander i
dekningsområdet og til politiske og andre organisasjoner med tilknytning til området. Redaksjonen
definerer området for distribusjon ut fra en samlet vurdering av formål, økonomi og behovene til
bidragsyterne. Redaksjonen er også ansvarlig for distribusjonen.
Det er et mål at distribusjonen gjøres av et korps av frivillige medarbeidere.
Det kan abonneres på bladet mot en pris per år som redaksjonen fastsetter.
§ 4 – Endringer av vedtektene
Endringer av vedtektene kan gjøres av Styret i Heggedal Nærmiljøsentral med minst 2/3 flertall.
§ 5 – Nedleggelse av Heggedalsposten
Bladet drives så lenge redaksjon har kapasitet og finner det økonomisk forsvarlig. Dersom dette ikke
lenger er tilfelle, skal redaksjonen melde dette til Styret i Heggedal Nærmiljøsentral som skal vurdere
muligheter for videre drift. Ved en nedleggelse skal disse retningslinjer følges:
-

Organisasjoner og annonsører skal få refundert innbetalte midler for blader som ikke er utgitt.

-

Et eventuelt overskudd tilfaller Heggedal Nærmiljøsentral og skal benyttes for fellestiltak i
nærmiljøet.

________________________________
De overstående vedtektene er behandlet og godkjent av:
*

Styremøte i Heggedal Nærmiljøsentral mandag 7. mars 2011.

*

Redaksjonsmøte i Heggedalsposten søndag 27. februar 2011.
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