
Svar mo(on Elgendahl 2023-02-26 

 

Mo(onären föreslår följande, 

1. A@ text med fordonets ägare, uppgiFer om fordonet samt hemort mm ska skrivas i anslutning 
(ll bilderna i Backspegeln. 

2. A@ klubbens evenemang ska rapporteras (ll de rikstäckande fordons(dningarna. 

 

Styrelsens svar 

1. De specifika ar(klar i (dningen som handlar om fordon, människor eller andra intressanta 
föremål eller händelser innehåller i regel all den informa(on som är relevant för ar(keln och 
därför förekommer text i anslutning (ll bilderna sparsamt. Bildtexterna tar plats och ska 
hanteras separat när layouten görs och det kan dessutom upplevas som lite rörigt när mer 
text ska få plats (llsammans med bilderna. Redak(onskommi@én strävar eFer a@ göra och 
fortsä@a utveckla en (dning som är ren, tydlig och lä@läst och har därför valt a@ uPorma 
(dningen som den ser ut idag. 
 
När det gäller de mer allmänna reportagen från våra evenemang så har klubben a@ ta hänsyn 
(ll gällande sekretessregler vilket innebär a@ man i princip ska kontakta varje fordonsägare 
för a@ få godkänt inför publicering. EFersom våra evenemang numer lockar väldigt många 
besökare och deltagare så blir det e@ (dskrävande arbete a@ söka upp alla som fotograferas. 
En vanlig onsdag med ca hundra bilar innebär minst femhundra fotografier som sedan ska 
sorteras och läggas in på e@ smakfullt sä@. Redak(onsutsko@et har helt enkelt inte resurser 
a@ kunna göra den eFerforskning som skulle krävas och idag är det många fordonsägare som 
inte vill a@ man med lä@het kan spåra ägaren och fordonet. Styrelsen har full förståelse för 
de@a och har ingen anledning a@ uppdra (ll redaktören a@ göra någon förändring. Tidningen 
är redan idag en av landets bästa lokala klubb(dningar enligt bl a förlaget Albinsson&Sjöberg 
och MHRF. Det måste dock poängteras a@ (dningen görs på helt frivilliga grunder och med 
ideella kraFer och ska kanske inte jämföras med rikstäckande (dningar med anställd personal 
som har helt andra resurser (ll förfogande. 
 

2. Styrelsen och evenemangskommi@én har verkligen försökt a@ få med våra evenemang i 
riks(dningar men det visar sig vara lite mer komplicerat än a@ bara skicka in en 
evenemangskalender. Tidningarna kräver en kon(nuerlig kontakt med uppdateringar och våra 
egna resurser har inte räckt (ll. Styrelsen kommer a@ arbeta vidare med den frågan 
(llsammans med evenemangsansvariga och försöka hi@a e@ enklare sä@ a@ kommunicera 
med de berörda riks(dningarna för a@ (llmötesgå mo(onären i en fråga som är av allmänt 
intresse. Tidningen Klassiker är den (dning som just nu verkar vara enklast a@ få komma med 
i. 
 
Med de@a föreslår styrelsen a@ mo(onen är besvarad. 

 

Styrelsen 2023-02-20 

 


