Lundagårds organisationskarta

Bildchefen
•
•

•

Utses på meritbasis av redaktörerna.
Stöttar redaktörerna i bildarbetet och
jobbar med att utveckla fotograferna.
Är den medarbetare med störst
ansvar och inflytande över tidningens samlade bildspråk, och endast
ansvarig utgivares åsikt väger tyngre
i bildbeslut.
Sköter rekryteringen av nya
fotografer.
Håller i fotoutbildningar.

•

Sitter med i redaktionen.

•

Medarbetarna
•

•
•
•

Den som vill jobba för Lundagård skickar
in cv, arbetsprover och motiveringsbrev
och de som uppfyller tidningens krav
kallas sedan till intervju.
Cirka 60 stycken - allt från skribenter,
systemvetare, fotografer, grafiker, illustratörer och översättare.
Arbetar uppdragsbaserat, helt ideellt
efter tid och lust.
Ses regelbundet för olika idémöten och
workshops.

•

Redaktörerna
•

•
•
•
•
•

Består av styrelseordförande, ansvarig utgivare, två Lundagårdsrepresentanter och fyra
kårrepresentanter.
Har som enda formella uppgift att bereda
Lundagårds budget och agera valberedning
inför redaktörsval.
Ska vara ett stöd för redaktörerna genom att
tex. hjälpa till med större upphandlingar kring
annonsbyrå och tryckeri.
Ger LUS styrelse en inblick i ekonomi- och
arbetsmiljöfrågor på tidningen.
Har ingen rätt att påverka det redaktionella
innehållet i tidningen.

•

•
•
•
•

Styrelsen

Redaktionen

Medarbetare som utses på meritbasis av redaktörerna för att hjälpa till att utveckla tidningen och
dess organisation. Strävan efter en så stor blandning av kompetenser som möjligt (fotografer/
illustratörer/skribenter osv.)
Cirka åtta till tio personer, inklusive redaktörerna.
Ses för möten veckan innan och veckan efter tryck.
Förväntas delta aktivt i det redaktionella arbetet
och vara behjälplig under
redigeringshelger.

Tre personer valda på 2 år som
är heltidsarvoderade.
Har det yttersta ansvaret för
hela det redaktionella arbetet
samt dess utveckling och arbetsledning. Ägnar även en stor del
av arbetstiden åt administrativa
uppgifter.

Lunds universitets studentkårer
•
•
•
•
•

Äger Lundagård.
Betalar ett presstöd till tidningen på 10 kr/
helårsstudent.
Väljer redaktörerna på ett valting varannat år.
Beslutar om resultatmål varje år.
Har ingen rätt att påverka det redaktionella
innehållet i tidningen.

