Upphandling av redaktör för Hypoxia
Bakgrund
Svenska Skärmflygförbundet (SSFF) är skärmflygets riksorganisation i Sverige.
SSFF är ett grenförbund i Flygsportförbundet och därmed också medlem i
Riksidrottsförbundet.
De viktigaste i delarna i den dagliga verksamheten är licensiering, utbildning,
försäkringar och regler. SSFF verkar för att göra sporten mer känd, stödjer och
samordnar tävlingsverksamhet och arbetar för att sprida kunskap om flygning
och säkerhet bland förbundets omkring 2 000 licensierade piloter.
Kommunikation med medlemmarna sker via webb och e-post samt i tryckt
form. Hypoxia är SSFF:s officiella tryckta nyhetsorgan som sänds ut till alla
betalande medlemmar fyra gånger om året.
Historiskt sett har kontinuiteten hos ideella redaktioner tidvis visat sig bristfällig.
Därför har SSFF:s styrelse valt att arvodera en semiprofessionell redaktör och
ansvarig utgivare i syfte att få en högkvalitativ medlemstidning med kontinuitet
till en acceptabel kostnad.
Därför söker nu SSFF en redaktör och ansvarig utgivare för fyra (4) nummer av
medlemstidningen Hypoxia från och med nummer 1 - 2015 till och med
nummer 4 - 2015.
Ekonomiska förutsättningar
Redaktören anlitas för att mot skäligt arvode ansvara för redaktörskap, tryck,
layout och annonsförsäljning.
Arvodet skall täcka samtliga kostnader inklusive moms för tryck och produktion
av Hypoxia under den tid som avtalet gäller. Det gäller även kostnaderna för
inköpt material. Dock ansvarar SSFF för portokostnaderna.
Eventuella prisökningar och/eller minskningar av annonsintäkter under
avtalsperioden skall enbart belasta redaktören. Däremot äger redaktören rätten
till samtliga annonsintäkter som infaller under avtalsperioden.
Det är redaktörens ansvar att samtliga fakturor för produktionen av Hypoxia
(undantaget portokostnader för tidningsutskick enligt ovan) betalas enligt
ingångna avtal samt svarar för att indrivning sker då fakturor gentemot
annonsörer förfallit.
Hypoxias innehåll
Tidningen ska så långt det är möjligt spegla skärm- och hängflygning både i
Sverige och utomlands som är av intresse för SSFFs medlemmar. Artiklar och
bilder skall i huvudsak bestå av inskickat material från medlemmarna och
SSFFs kansli, men det åligger även redaktören att bistå med egenproducerat
material med upp till 30% av det totala innehållet där varje tidning i snitt består
av 32 sidor i A4-format med maximalt fem helsidesbilder.
Med egenproducerat material menas intervjuer, sammanställningar och
reportage som uppmärksammar aktuella och intressanta ämnen inom
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respektive disciplin. Innehållet i varje Hypoxia ska således ha en rimlig
fördelning mellan skärmflyg, hängflyg, paramotor och akro.
Allt insänt material ska redigeras av redaktören så att Hypoxia håller en hög
och jämn språklig nivå. Dessutom ska bildhantering och layout prioriteras så att
tidningens innehåll presenteras med så hög kvalitet som möjligt.
Tidningen ska även innehålla material från andra, liknade publikationer, som
kan vidga läsarnas perspektiv om flygning med till exempel tekniska artiklar
eller reportage. Målsättningen är att det ska finnas åtminstone en inköpt artikel
med i varje nummer. Då de flesta publikationer är skrivna på andra språk än
svenska är det en fördel om redaktören själv har goda språkkunskaper i
engelska, tyska, franska och spanska eller har möjlighet att anlita
underkonsulter i detta avseende då behov av översättning kommer att finnas.
Alla kostnader för inköpt material och eventuella översättningar ska ingå i
redaktörens arvode och annonsintäkter.
Annonsutrymmet får ej överstiga två sidor per nummer och företag/personer
som anmälts till ARN eller av styrelsen bedömts som olämpliga har inte rätt att
köpa annonsplats.
Äganderätt
SSFF har äganderätten till allt material och alla resultat som framkommer vid
uppdragets utförande. All upphovsrätt eller annan immateriell rätt utgör SSFF:s
egendom, förutom i de fall där SSFFs medlemmar själva bidragit med text
och/eller bild. SSFF tar ej över upphovsrätten av redaktörens fotografier, även
om de använts i Hypoxia. Däremot äger SSFF rätt att fritt och utan ersättning
kunna använda de bilder som redaktören publicerat i Hypoxia.
SSFFs styrelse ska ha full insyn
Det står redaktören fritt att fylla tidningen med skärmflygrelaterat material så
länge publicerat material speglar det regelverk som är gällande för skärm- och
hängflygning i Sverige. Då SSFF är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF), skall
tidskriftens innehåll även spegla RF:s normer och värderingar gällande
exempelvis jämställdhet, droger och miljö.
Innehåll från förbundsstyrelsen har förtur eftersom tidningen är förbundets
officiella tryckta nyhetsorgan. Denna information får ej i sin väsentlighet ändras
eller manipuleras utan styrelsens godkännande.
Styrelsen skall sålunda ha full insyn i såväl det löpande arbetet liksom
ekonomin. SSFFs styrelse ska i möjligaste mån dessutom få ta del av samtligt
material i god tid före varje nummer går i tryck.
Uppdragsperiod
Avtalet träder i kraft vid undertecknandet och gäller en period av 24 månader.
Om avtalet inte sägs upp eller omförhandlas av endera parten innan
giltighetstiden utgår, förlängs det automatiskt med ytterligare tolv månader.
Uppsägningsvillkor
Uppdraget kan sägas upp av endera parten när som helst under
avtalsperioden. Uppsägningen skall ske skriftligen. Uppsägningstiden utgör 3
månader från uppsägningsdagen. Parterna åläggs att följa avtalet och
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ingångna beställningar under uppsägningstiden.
Arvode
Ersättning utgår mot faktura efter varje utgivet och distribuerat nummer av
medlemstidningen. Fakturan ska betalas senast 15 dagar efter att tidningen
distribuerats. Arvodet är att betrakta som full ersättning för redaktörens eget
arbete inklusive samtliga produktionskostnader förutom portot.
Redaktören skall inneha F-skattsedel och arvodet från SSFF innefattar
semesterersättning, sociala avgifter mm för redaktörens personal eller
underkonsulter. Redaktören skall på SSFFs begäran verifiera att redaktören
fullgör sina arbetsgivarskyldigheter i detta avseende. Om detta inte sker och
om SSFF har anledning att anta att redaktören inte fullgör sådana skyldigheter
äger SSFF rätt att av ersättningen enligt detta avtal innehålla nämnda skatter
och avgifter.
För det fall SSFF genom myndighetsbeslut skulle åläggas betalningsskyldighet
på grund av redaktörens underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt
denna bestämmelse äger SSFF rätt att kräva beloppet åter av redaktören.
Ansvar, försäkringar
Det åligger redaktören att iaktta SSFFs gällande skydds- och
säkerhetsföreskrifter.
Det åligger även redaktören att för detta uppdrag tecknat erforderlig liv- och
olycksfallsförsäkring för skador som kan inträffa i samband med uppdragets
utförande.
Offertförfarande
Du som söker tjänsten som redaktör för Hypoxia skall inkomma med begärt
arvodesbelopp enligt kriterierna som beskrivits ovan samt med en motivering till
varför just du är lämpad att driva utvecklingen av medlemstidningen Hypoxia
vidare. För att tydliggöra ditt engagemang för styrelsen kan din ansökan
förslagsvis innehålla en beskrivning av hur du tänker dig att innehållet i Hypoxia
nummer 1 - 2015 skulle kunna se ut.
Skicka din skriftliga ansökan till SSFFs kansli via post eller epost senast 10
mars 2015.
Stockholm 2015-02-15
Svenska Skärmflygförbundet
Ordf. Pär Jönsson
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