Datum: 2021-02-01
Julia Fagerhem, KFU

Bilaga i Tidningen Vision för
pensionärssektioner
I samband med Visions förbundsmöte 2020 fattades beslut om att ge
pensionärssektioner möjlighet att blada in information kostnadsfritt i Tidningen
Vision. Det kan handla om information om en sektions verksamhet och
aktiviteter som erbjuds medlemmar i sektionen. Det kan också handla om att få
ut information om kommande årsmöten exempelvis.

Om bilagan ni kan blad in i tidningen
Ett blad/en sida i färg. Format: 185x255 mm. Se nästa sida för exempel på hur det kan se ut.

Vill din sektion beställa en bilaga i ett nummer av tidningen?
Gör så här:
1.
2.

3.

4.

5.

Kontakta Julia Fagerhem – julia.fagerhem@vision.se – som är kommunikationsansvarig
på Vision och beställ en bilaga, samt vilken utgåva av tidningen ni önskar ha bilagan i.
Vi kommer då att se ifall det går att boka in sig på utgåvan ni önskar. Nedan hittar ni datum
för alla utgåvor och viktiga hålltider. Om utgåvan ni önskar inte är bokad kommer vi att
boka in er sektion och informera er om detta.
När er sektion fått bekräftat er bilaga behöver ni ta fram en text och mejla den till Julia
Fagerhem. Se hålltider nedan. Det är viktigt att texten kommer in i tid så att vi hinner
layouta er bilaga och skicka vidare till tryckeriet.
Ni behöver också inkomma med information om målgruppen för bilagan då vi behöver ta
fram adresslistor till samtliga mottagare. Är det exempelvis alla pensionärsmedlemmar
som tillhör just er sektion så meddelar ni oss det.
När er bilaga är korrekturläst och layoutad kommer vi att skicka den till er för
godkännande.

Utgåvor och viktiga hålltider
Utgåva

Lämna in text

Utgivningsdag

3

16 mar

19–21 apr

4

14 apr

31 maj–2 jun

5

29 jun

23–25 aug

6

24 aug

27–29 sep

7

28 sep

1–3 nov

8

2 nov

6–8 dec

Sida 1 av 2

Sida 2 av 2

