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Anvisningar om arvode för artiklar

I enlighet med den linje som fastställdes vid
OAJ Österbottens styrelsemöte 19.5.2021 kan
artiklar i regel erbjudas av personer som är
medlemmar i OAJ. Arvodet är 50–100 euro
beroende på artikelns längd. Artikeln ska
omfatta minst ca 3 000 tecken och också vara
utrustad med en bild. Informatören
(chefredaktören) har rätt att besluta om
publiceringen av artikeln samt om arvodet.

Noggrannare anvisningar

OAJ Österbotten strävar efter att i allt större omfattning informera om arbetet som lärare,
om fackföreningsverksamhet som ansluter till arbetet samt om faktorer som påverkar
utförandet av arbetet framför allt i Österbotten. I synnerhet OAJ:s medlemmar kan erbjuda
artiklar till tidningen till chefredaktören endera på eget initiativ eller på chefredaktörens
begäran. Artiklarna publiceras med vinjetten ”Artiklar från regionen” i den övre kanten av
artikeln.

Du kan erbjuda en artikel till exempel om medlemsevenemang, föreningsverksamhet,
utbildningsförsök, medlemserfarenheter t.ex. om läroplikt eller om någon person. Även om
artikeln anknyter starkt till en viss ort, läroanstalt eller person vore det också bra att artikeln
innehåller något som intresserar OAJ:s medlemmar över lag. Artikeln ska vara finslipad,
korrekturläst och indelad i stycken med mellanrubriker. Artikeln ska innehålla minst en bild
med bildtext. Skribentens namn ska stå i slutet av artikeln. Det är också önskvärt att artikeln
är försedd med en kort beskrivning av skribenten (titel, arbetsplats, hemort).

OAJ Österbottens föreningsaktiva kan erbjuda utlåtanden och ställningstaganden där man
tar upp orosmoment som berör medlemmarna i allmänhet. Dessa artiklar ska vara försedda
med eget namn och bild. För dessa artiklar är arvodet 50 euro. Det är också önskvärt att
artikeln är försedd med en kort beskrivning av skribenten (titel, arbetsplats, hemort).

Fakturering och betalning av arvode

Om du tycker att det borde
finnas flera artiklar om din

region och du har ett förslag
på en skribent, ta kontakt med
OAJ Österbottens informatör.
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När den artikel du erbjudit har godkänts, skriv och skicka in artikeln inom överenskommen
tid per e-post till OAJ Österbottens informatör. Om artikeln inte kräver bearbetning och du
får en bekräftelse på att artikeln godkänts ska du vidarebefordra e-postmeddelandet med
godkännandet tillsammans med arvodesblanketten till organisationsassistenten Niina
Suokas (niina.suokas@oajpohjanmaa.fi). Arvodesblanketten hittar du på OAJ Österbottens
webbplats via länken Stöd för föreningarna i den övre balken. Arvodet betalas till skribenten
under våren/hösten före slutet av följande månad efter att tidningen Österbottens lärare
publicerats.

Genom att underteckna arvodesblanketten bekräftar du att du överlåter publiceringsrätten
till artikeln till OAJ Österbotten. OAJ Österbotten kan publicera artikeln i tidningen
Österbottens lärare och på webbplatsen www.oajpohjanmaa.fi (både på ingångsidan och
undersidorna) och dela information om artikeln på sina mediekanaler på Facebook,
Instagram och Twitter.

Arvode betalas inte för artiklar som ingår i personens uppgiftsbeskrivning i
centralorganisationen eller regionföreningen.

Informatören/chefredaktören (till 31.12.2021): Heli Katajamäki, hkat@uwasa.fi


