
PubliceringsPolicy Hemsidan

Mall för texter på ”Förbundets Hemsida Karlskoga” under ”Reportage”.

Texten bör ha ”notisformat”  (tex rapport från ett månadsmöte) och bör max omfatta 
ca. 150 ord, ca. 800 tecken. Gärna med någon bild. Finns flera bilder placeras de övriga bilderna i 
”Bidarkivet”. Texten bör vara signerad.

Längre texter ”artiklar/reportage” kan i undantag publiceras på hemsidan men det bör då ske med 
en inledande kort notis, som följs av en länk till artikeln. Artiklar skall alltid vara signerade.
Såväl ”notiser” som ”artiklar” kan innehålla enstaka bilder.
Rekommendationen är att längre texter, ofta med bilder publiceras i vår pappersmedia 
”Månadsnytt”. Alla texter i Månadsnytt skall vara signerade.

/UP

Referenser:

Notis
En notis är ungefär samma sak som en nyhetsartikel fast mycket kortare. Här fnns inte någon ingress, utan innehåller
direkt all fakta som läsaren behöver för att förstå sammanhanget. En notis ska vara kort, informativ, efektiv och direkt.
- Uppbyggnad = viktigaste först
- Språk = Informativt
- Stil = sakligt, klart och tydligt

Reportage
Ett reportage skiljer sig från en nyhetsartikel och notis eftersom texten är mycket längre och mer detaljrik. Ett reportage ska vara som 
en berättelse som ger läsaren upplevelsen att vara på plats. I reportaget ska man kunna uppleva miljön, personerna och händelserna, 
gärna med sinnen som doft, syn och hörsel. Detaljerna är viktiga, men även om beskrivningarna är detaljerade är det förstås 
fortfarande viktigt att allt som beskrivs byggs på fakta och är korrekt.
- Uppbyggnad = tydlig disposition
- Språk = klart och tydligt
- Stil = informativt

Referat
Ett referat kan man beskriva som ännu striktare än en nyhetsartikel i formen. Här handlar det enbart om att återge vad någon sagt eller 
något som har hänt, utan att lägga in några värderingar. Det kan till exempel fnnas referat från fotbollsmatcher, tal eller rättegångar.
- Uppbyggnad = varierande
- Språk = klart och tydligt
- Stil = informativt
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