Årsmelding 2014 fra arbeidsutvalget for
Bygdabladet
Medlemmer i utvalget er: Hans Erik Gynnild (redaktør), Arne Jakobsen og Odd Steinar
Reitan.
2014-utgaven av Bygdabladet er den 18. i rekken etter oppstarten i 1997.
Vi starter tidlig med å planlegge årets utgivelse. Kontakten med skribentene – både de
etablerte og de nye, er viktig å få på plass utover våren og forsommeren. På
ettersommeren og i månedene fram mot utgivelsen intensiveres arbeidet, og de siste
ukene før bladet går i trykken, er ganske hektiske. Annonsørene må kontaktes og følges
opp. Dette er et svært viktig arbeid, for å skaffe inntekter til trykkinga av bladet. I
denne perioden får vi også en endelig oversikt over stofftilgangen og vi kan foreta den
avsluttende redigeringa av bladet og dermed se resultatet av arbeidet vårt.
Utover høsten har vi tett kontakt med ”trykkeriet vårt” -Mediaprofil på Berkåk- om
både layout og bildebehandling. Et samarbeid som fungerer godt og som har gitt
redaksjonen mer kunnskap og innsikt i trykking – og redigeringsprosessen.
At vi selv kan gjøre ombrekking- og formgivingsarbeidet, sparer oss for store utgifter.
Alternativet er å sette dette arbeidet bort til trykkeriet, som ville ha tatt seg godt betalt
for en slik jobb.
I slutten av november var den 18. årgangen av Bygdabladet klar. Bladets opplagstall
har ved de siste utgivelsene stabilisert seg rundt 1100 blad. Av dette opplaget blir ca 150
blad gitt i ”gaver” til våre skribenter, andre bidragsytere og annonsører. Resten blir
lagt ut for salg.
Til tross for mange ”konkurrenter” selger vi fortsatt imponerende bra. Bygdabladet går
fortsatt økonomisk svært godt, og er den viktigste inntektskilden til SMH (se regnskap).
Mange ser tydeligvis verdien i å sette fokus på lokalhistoria og lokalkulturen. Mange
stiller opp med både tekstbidrag og billedstoff. Næringslivet er en viktig økonomisk
støttespiller og ikke minst har vi et stort og interessert publikum, som bidrar til
opplagstallet fortsatt ligger på et høyt nivå. Takk til dere alle!
Vi er nå i startfasen for 2015-årgangen av Bygdabladet. Alt tyder på at vi også i år skal
klare å få til et blad. Målet er fortsatt å lage et blad som skal være variert når det
gjelder tema. Stofftilgangen har vi pr. i dag ikke helt oversikten over. Med bidrag fra
våre faste skribenter og forhåpentligvis noen nye bidragsytere, skal dette forhåpentlig
gå bra også i år. At bladet hvert år får nye bidragsytere, er viktig. For skal Bygdabladet
fortsatt ha livets rett, er vi helt avhengig av at flere finner dette prosjektet verdifullt å
satse på.

Støren 10.02.15
Hans Erik Gynnild
For Arbeidsutvalget for Bygdabladet

