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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018/2019

För att kunna ge inblick i hur verksamhetsåret 2018/2019 spelat ut sig på Lösnummer
kommer denna verksamhetsberättelse utgå från fokusområden under året. Inför
presentationen av detta ges en bakgrund som förklarar förutsättningarna utifrån vilka
verksamheten bedrivits. Detta för att ge en utökad förståelse och tydligare helhetsbild av
verksamhetsåret. Avslutningsvis följer en kort sammanfattning av året utifrån det konkreta
arbetet på Lösnummers styrelseposter.

Bakgrund - Verksamhetens förutsättningar
Efter ett omtumlande och utmanande verksamhetsår började året 2018/2019 i mycket mer
lättade tecken. Chefredaktören från föregående året hade blivit invald till ett andra
verksamhetsår vilket bådade gott för kontinuiteten som länge varit en bristvara inom både
Lösnummer och Örebro studentkår i stort. Styrelsen hade hunnit bli rätt så varma i kläderna
under vårterminen 2018 vilket var en enorm hjälp för chefredaktören som behövde fortsätta
arbeta på halvtid för att återhämta sig från utmattningsdepressionen hon råkat ut för under
verksamhetsåret 2017/2018.
Under den senare halvan av verksamhetsåret 2017/2018 påbörjades ett internt
förändringsarbete för att skapa en stadigare grund för Lösnummer, vars verksamhet tidigare
saknat tydliga rutiner och arbetssätt och hamnat i en spiral av nödlösningar.
Förändringsarbetet, som senare kom att döpas om till hållbarhetsarbetet, fortsatte under hela
verksamhetsåret 2018/2019, och gjordes även till ett av de två verksamhetsmålen i
verksamhetsplanen 2019/2020. Hållbarhetsarbetet presenteras mer detaljerat senare i denna
verksamhetsberättelse.
Verksamhetsplanen för året 2018/2019 författades mot slutet av den dåvarande
chefredaktörens första verksamhetsår och utgick från hur Lösnummers tidigare
verksamhetsplaner utformats. Med mer kunskap och erfarenhet blev det emellertid uppenbart
att formatet var allt för snävt och ingående och blev därför svårt att genomföra fullt ut i
verkligheten. Utifrån diskussioner styrelsen och redaktionen emellan fick Lösnummers
interna förutsättningar högst prioritet, vilket också har varit vårt primära fokusområde under
året 2018/2019. Med detta i åtanke fick verksamhetsplanen för året 2019/2020 en ny
utformning, som även den förklaras senare i denna verksamhetsberättelse.

Fokus under verksamhetsåret 2018/2019
Hållbarhetsarbete
I Lösnummers interna hållbarhetsarbete ingår många delar som alla är utformade för att
förbättra Lösnummers förutsättningar till att utföra verksamhetens uppdrag. Nedan förklaras
de som verksamheten arbetat mest med under året 2018/2019.

Styrdokument
För att tydliggöra Lösnummers uppdrag (att granska Örebro studentkår och Örebro
universitet) och säkra bättre förutsättningar för att utföra det har vi under året 2018/2019 lagt
krut på våra interna styrdokument och implementeringen av dessa. Styrelsemedlemmarnas
respektive befattningsbeskrivningar har uppdaterats, en ny kommunikationsplan med
tillhörande sociala medier-strategi har tagits fram, redaktionens uppdrag och ansvar har
diskuterats, handböckerna för både redaktions- och styrelsemedlemmar har uppdaterats och
en helt ny har tagits fram för chefredaktören. Utöver detta har styrelsemedlemmar
dokumenterat och även utvärderat hur de arbetat, vilket är ytterligare ett steg i rätt riktning
när det kommer till att skapa kontinuitet i verksamheten.
Som tidigare nämnts fick Lösnummers verksamhetsplan för året 2019/2020 en ny
utformning. För att ge den nya styrelsen utrymme att forma och styra verksamheten utifrån de
omständigheter som är aktuella just verksamhetsåret 2019/2020 tog styrelsen för året
2018/2019 fram en ny, kortare verksamhetsplan på två övergripande verksamhetsmål (1. En
hållbar verksamhet och 2. Uppdrag) med tillhörande delmål (1.1 - Verksamhetens
förutsättningar, 1.2 - Givande engagemang och 2.1 - Den granskande rollen, 2.2 Förutsättningar för det granskande arbetet.) Huvudmålen är båda områden som
Lösnummer som organisation länge tampats med, och fick av just den anledningen högst
prioritet i utformningen av den nya verksamhetsplanen. Med hjälp av den är förhoppningen
inom styrelsen 2018/2019 att Lösnummer fortsätter utvecklas i en hållbar och stabil riktning.

Styrelsens uppdrag
Tidigare har Lösnummers styrelses konkreta uppdrag varit något abstrakt. I flera år har
chefredaktören författat både interna och externa styrdokument samt rapporter på egen hand.
På fullmäktigemötena har endast chefredaktören närvarat då det inte gjorts tydligt att det
ingår även i resterande styrelses uppdrag. Under året 2018/2019 har styrelsens uppdrag därför
renodlats och konkretiserats, vilket har märkts tydligt i vårt interna arbete. Styrelsen har fått
en djupare förståelse för Lösnummers organisation och dess uppdrag samt studentkåren i
stort. Alla har tagit ansvar och varit involverade i arbetet med att ta fram styrdokument (och
denna verksamhetsberättelse!) och det är numera obligatoriskt för hela styrelsen att delta på
fullmäktigemötena. Dessa förändringar har utöver ökad kunskap och kompetens bidragit till
en ännu tightare sammanhållning styrelsen emellan, vilket spridit sig vidare till redaktionen.

Kompetensutveckling
Under vårterminen 2019 ordnade vice chefredaktör ett studiebesök på Nerikes Allehanda där
vi fick en guidad rundtur på redaktionen samt en föreläsning kring redaktionellt arbete,
granskning och pressetik med NA:s chefredaktör. Utöver detta fick redaktionen besök av
Örebro studentkårs vice ordföranden för en utbildning om studentkåren, som en del i att förse
redaktionen med nödvändig kunskap som vårt uppdrag kräver.

Ett givande engagemang
Att vara medlem i Lösnummer kräver intresse, engagemang och ansvar. Då arbetet är ideellt
behövs andra sätt att motivera och ge tillbaka till de som engagerar sig. Under vårterminen
2019 gästades redaktionen av en tidigare mediestudent som höll en inspirationsföreläsning
inom PR och berättade om vilka vägar man kan ta efter examen. Verksamhetsåret 2018/2019
fokuserade vi också på att göra Lösnummer till en gemenskap där man som medlem får ett
sammanhang och möjlighet att umgås med vänner. Både inom redaktionen och styrelsen har
vi under året umgåtts utanför möten och lärt känna varandra bättre, vilket har gjort det lättare
och med självklart att ta stöd och hjälp av varandra och samarbeta.

Verksamhetsåret 2018/2019 – postvis sammanfattat
För att ge inblick i hur årets konkreta arbete sett ut inom Lösnummers styrelse följer slutligen
en kortare sammanfattning av de olika styrelsemedlemmarnas insatser under året.

Bildredaktör – Standardisera och säkra upp för framtiden
Under verksamhetsåret 2018/2019 har Lösnummers bildredaktör arbetat främst med att
standardisera det arbete som tillhör posten. Mycket har handlat om praktiska detaljer som
utlåning av kamerautrustning och publiceringsprocessen för Lösnummers bilder. Med d etta,
och styrelsepostens framtid i åtanke har bildredaktörens befattningsbeskrivning uppdaterats.
Som invald chefredaktör för verksamhetsåret 2019/2020 åkte bildredaktören tillsammans
med Lösnummers PR-ansvariga till Stockholm för att representera Lösnummers organisation
på riksförbundet Ung Medias kongress. Då Ung Media är en av Lösnummers största
finansiärer är det av stor vikt att styrelsen har kunskap om dem och deras arbete. Särskilt
nyttigt var detta besök för den blivande chefredaktören som är den i Lösnummers
organisation som har ekonomiansvaret.

Chefredaktör – Stöd, förberedelse och kontinuitet
Med kunskapen och erfarenheterna från det första året, samt den utveckling som
Lösnummers styrelse tillsammans skapat var det nu möjligt för chefredaktören att fullt ut
fokusera på sina egentliga arbetsuppgifter: Att planera och utveckla verksamheten. Under
verksamhetsåret 2018/2019 har majoriteten av chefredaktörens arbete gått ut på att
tillsammans med styrelsen revidera gamla och författa nya styrdokument, skapa rätt
förutsättningar för styrelsen och redaktionen att utföra Lösnummers uppdrag, undersöka

utvecklingsmöjligheter, stötta styrelsen och redaktionen, samt att förbereda styrelsen (och
särskilt den nyvalda chefredaktören) inför det kommande styrelseåret.
Mot slutet av verksamhetsåret planerade och höll chefredaktören en överlämning för sin
efterträdare, och ryckte även in som en hjälpande hand i överlämningen för Örebro
studentkårs nyvalda heltidsarvoderade ordföranden. En del i arbetet för en ökad kontinuitet
inom Lösnummer var handboken som chefredaktören tog fram. Med hjälp av denna blir den
nytillträdda chefredaktörens (och även framtida efterträdares) inkörningsfas i det nya arbetet
förhoppningsvis lite mjukare och lättare.

International editor - Tillgänglighet för internationella studenter
Efter att styrelseposten International editor varit vakant en längre tid lyckades vi detta år fylla
den. Sedan årsskiftet 2018/2019 har Lösnummers nya (och i dagsläget sittande) International
editor arbetat med att rekrytera internationella studenter till redaktionen och att även
informera övriga studenter om att Lösnummer publicerar även på engelska. Då det dröjt cirka
ett år sedan Lösnummer senast hade en International editor fick arbetet på ett sätt börjas om
på nytt. Under sin första termin på posten har International editor även etablerat ett samarbete
med internationella kontoret och ESN för att komma i kontakt med utbytesstudenter.
Mängden internationellt material på Lösnummers hemsida har ökat markant och även
svenska redaktionsmedlemmar har fått upp ögonen för att producera artiklar på engelska. För
att skapa kontinuitet i det internationella nyhetsflödet på Lösnummer har International editor
även arbetat med marknadsföringen av den internationella redaktionen och dokumenterat sitt
arbete för att underlätta inför överlämningar till framtida efterträdare.

PR-ansvarig – Kommunikativa insatser, utvärdering och planering
Innan de gick vidare på praktik, tog Lösnummers två PR-ansvariga fram en ny
kommunikationsplan med tillhörande sociala medier- strategi, och anordnade en stor
valutfrågning inför riksdagsvalet 2018. Under sin tid i Lösnummers styrelse dokumenterade
dessa även sitt arbete ingående, vilket har underlättat PR-arbetets fortsättning enormt.
Till vårterminen 2019 tillträdde en ny PR-ansvarig i Lösnummers styrelse. Under den första
perioden fokuserade marknadsföringsarbetet främst på Lösnummers deltagande på
evenemang för att synas och skapa kontakt med studenter vid Örebro Universitet. Bland
annat deltog delar ur redaktionen i Välkomstmässan och därefter även i Campusmässan.
Senare under våren gjordes en ansats att samla intresserade medlemmar inom redaktionen för
att skapa en mindre grupp som helt kunde ägna sig åt kommunikativa insatser för
Lösnummers räkning.
Därefter anordnade även den nyskapade PR-gruppen årets Hearing för Örebro studentkår,
som även är en del av Lösnummers granskande arbete. I slutet av terminen genomfördes
också en utvärdering där alla inblandade granskade de egna insatserna och sammanfattade

förbättringsområden som PR-gruppen bör ha i åtanke inför kommande projekt. Slutligen
genomfördes ett planeringsarbete om kommande projekt, vilket främst kommer beröra
samarbeten med kårsektionerna, rekrytering av nya medlemmar samt ökad närvaro på
campus och ytterligare försök att fullfölja Lösnummers syfte som granskande organ.

Vice chefredaktör – Stärka, hjälpa och utveckla
Under verksamhetsåret 2018/2019 har Lösnummers haft två vice chefredaktörer, varav den
första slutade och gick vidare på praktik till våren 2019. Något som varit gemensamt för både
denne och dennes ersättare var arbetet med att stärka gemenskapen inom verksamheten,
bland annat genom att försöka få samtliga involverade att ta sig an uppdrag tillsammans med
andra medlemmar och genom att ordna tillfällen för hela redaktionen umgås även på fritiden.
Detta har gjort att redaktionen kommit varandra mycket närmare, och alla är villiga att lägga
ned mer tid på Lösnummer vilket gör det lättare att uppfylla verksamhetens mål. En stor del
av båda vice chefredaktörers arbete har varit att även vara tillgänglig för samtliga
redaktionsmedlemmar och även för styrelsen vid behov av hjälp och stöd.
Tillsammans med resterande styrelsen har vice chefredaktör också varit en drivande kraft i
dialogen med redaktionen kring hur Lösnummer ska skapa en kontinuitet i publiceringen och
säkra en rättvis ansvarsfördelning bland de engagerade. För att se till att redaktionen får
tillbaka något för sina ideella insatser ordnade årets första vice chefredaktör en
inspirationsföreläsning kring PR och framtid inom mediebranchen, följt av den andre som
väldigt tätt efter att ha tillträtt ordnade det tidigare nämnda studiebesöket på Nerikes
Allehanda. Detta var väldigt uppskattat av redaktionen, och har hjälpt Lösnummer arbet ar
med granskning av studentkåren och universitetet.

Webb-TV-redaktör – Uppstart, produktion och samarbete
Med samma utmaning som den nya International editor fick även webb-TV-redaktören som
valdes in i slutet av höstterminen 2019 påbörja Lösnummers arbete med Webb-TV nästintill
på nytt.
Det nya webb-TV-teamets första arbete blev en en marknadsförande film om konserten
“Kalastider”, inför vilken Lösnummer fick närvara på Örebro studentsångares repetitioner
inför premiären. Inför Musikhjälpen 2018 producerade webb-TV-teamet ett klipp som
berättade om det aktuella årets tema samt hur studenterna kunde bidra. Nästa uppdrag kom
från SMASK, en musiktävling mellan Sveriges musikhögskolor som Lösnummer rapporterat
kring i flera år. Tillsammans med webb-TV-teamet producerade webb-TV-redaktören en film
om det aktuella årets upplaga av musiktävlingen.

