Infoskærme i lokalområderne

RETNINGSLINJER FOR FORENINGEN

Lokalområdernes Infoskærme (LOIS)
-

arbejder for udbredelsen af frivilligt drevne lokale infoskærme
styrer den fælles informa9on på medlemmernes infoskærme
yder informa9on og hjælp 9l opsætning af skærme
arrangerer kurser i brug af so<ware
yder hjælp 9l graﬁk og styring af info og opsamler ideer 9l udvikling af layout
arbejder med ide-udvikling af såvel nye måder at bruge skærmene på
som nye måder at vise informa9onerne (fx via hjemmeside, tablets etc)

-

yder hjælp ved evt fakturering af annoncering
aEolder møder med kommune og sponsorer
evt. undersøger og varetager juridiske spørgsmål
skal 9l hver en 9d sikre så billig en administra9on som muligt
(kontor, lager, bogføring etc.)

Ejerskab af udstyr
Indkøbt af LOIS
Udstyr indkøbt af LOIS udleveres >l lokalområderne.
LOIS får gennem midler fra Demokra>eksperimentariet mulighed for indkøb af 18 Infoskærmsystemer, så der kan ops>lles infoskærme i alle lokalområderne i kommunen. Dvs LOIS udleverer
én komplet Infoskærm 42” med MiniPC og afviklingssoSware, >l hvert deltagende lokalområde.
HereSer er det lokalområdet, der har brugsret og ansvar for udstyret, så længe udstyret
anvendes i overensstemmelse med nærværende retningslinjer.
Overholdes retningslinjerne ikke, overgår udstyret igen >l LOIS.
Lokalområder er selv ansvarlig for opsætning, interneWorbindelse og betaling af løbende licens.
(pt kr 75,- per md.)
Indkøbt af et lokalområde
Infoskærm-systemer (der kan arbejde sammen med det system foreningen bruger) og relateret
udstyr, indkøbt af et lokalområde, er ube>nget lokalområdets ejendom og kan indgå i det
frivillige samarbejde eSer de vedtagne retningslinjer, eller tages ud >l andet formål.
Lokalområder er selv ansvarlig for opsætning, interneWorbindelse og betaling af løbende licens.
(pt kr 75,- per md.)
Indkøbt af anden lokal interessent (ins>tu>on, bu>k, forening etc.)
Infoskærm-systemer (der kan arbejde sammen med det system foreningen bruger) og relateret
udstyr, indkøbt af lokal interessent, kan indgå i det frivillige samarbejde eSer de vedtagne
retningslinjer.
Den lokale interessent er selv ansvarlig for opsætning, interneWorbindelse og betaling af løbende
licens. (pt kr 75,- per md.)
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Forsikring
Når brugsret og ansvar for udstyret overgår >l et lokalområde, er det lokalområdet selv, der sørger for
nødvendig forsikring af det.
Uddannelse
Brugerne af systemet vil gennemgå et gra>s træningsforløb, der kommer >l at se ca. sådan ud:
Fælles introduk>on, 2 >mer
Arbejde med systemet selv
Fælles opfølgning, 2 >mer
Leverandøren >lbyder telefonsupport for tekniske spørgsmål.
Brugerne anbefales at indgå i et fælles erfaringsforum på fx Facebook, hvor de kan hjælpe hinanden med
udfordringer og løsninger.
Support
Erfarne brugere indgår i et supporaeam i LOIS, som bestyrelsen administrerer.
Supporaeam skal sikre at info fra kommune og info på tværs af lokalområder lægges i systemet.
Der etableres en database med skabeloner >l fx Powerpoint mﬂ som de lokale områder frit kan benyae
>l frems>lling af ‘reklamer’ >l de lokale info-kanaler.
Supporaeam overvåger at info-kanaler i de enkelte områder ikke ‘løber tør’ for informa>on så der opstår
‘sort skærm’. Fx hvis et lokalområde ikke kan ﬁnde man-power >l at vedligeholde deres lokal-kanal.
Supporaeam står >l rådighed med assistance >l lokalområder der har brug for hjælp >l at betjene
systemet eller >l frems>lling af ‘reklamer’ >l deres info-kanal.
DriB - Økonomi
Det enkelte lokalområde kan sælge annonceplads i det ”eget” felt. Annoncerne i lokalområdets eget felt
>lstræbes ikke et overs>ge 20% af den viste >d.
I det fælles lokalområdefelt kan LOIS sælge annonceplads på samme vilkår – under hensyntagen >l lokale
forhold.
LOIS kan bistå lokale områder med fakturering af annoncesalg.
Til hjælp, når lokalområder selv vil stå for fakturering, udarbejder LOIS et ‘oﬃcielt udseende diplom’ der
kan benyaes som kviaering for modtagelse af sponsorater fra annoncører.
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Betaling
LOIS supporQeam kan modtage betaling for >mer ud over almindelig frivillig indsats og dækning af evt.
transportudgiSer. Deﬁni>on af almindelig frivillig indsats bestemmes af bestyrelsen – som udgangspunkt
deﬁneres 2-3 >mer per uge som almindelig frivillig indsats.
Betalingens størrelse er >l en start beregnet som et gennemsnit af mediegraﬁkere, undervisere,
web-mastere: per 1/10-2015 = kr 29.000 per md = kr 175,- per >me.
Betaling sker eSer gældende regler for moms & skat.
Betalingen håndteres af LOIS som opkræver betaling hos det lokalområde der har modtaget hjælp.
LOIS udarbejder en enkel og tydelig prisliste med faste priser for forskellige ydelser.
LOIS fører regnskab med >mer og udarbejder et kviaeringssystem hvor lokalområder der modtager en
ydelse kviaerer straks eSer modtagelse af ydelsen.
EFske retningslinjer for reklamer og lokalinfo på skærmene
De skærme som indgår i LOIS samarbejdet må ikke vise indhold der kan anses for at agitere for:
racis9ske, poli9ske, religiøse holdninger eller virke anstødeligt og der må ikke ‘reklameres’ for
euforiserende stoﬀer m.m.
Det er >lladt at omtale ‘øl og vin’ i forbindelse med en recep>on eller pris for deltagelse i byfest etc.
Poli>ske debatmøder, hvor mange forskellige par>er er repræsenteret (fx i forbindelse med
kommunevalg), anses at have almen interesse og må gerne annonceres.
Andre almene, større arrangementer som kirke-koncerter, Fælleskirkedag, Skt Hans bål og
konﬁrma>oner må også gerne vises, ligesom kirke- og gospelkor etc. gerne må ‘e<erlyse’ deltagere.
Om et lokalområde vil reklamere gra>s for et kommercielt musikarrangement eller tage betaling for det,
er deres egen beslutning.
Det er op >l de enkelte lokalområder at vurdere, om materiale, der ønskes vist på skærmene lever op >l
de ovenfor beskrevne e>ske retningslinjer.
Supporaeam tjekker lejlighedsvis at de eSerleves og fortolkes i henhold >l ‘ånden og ikke nødvendigvis
bogstavet’. I tvivls>lfælde er det bestyrelsen som har det endelige ord og ansvar.

NOTER
AD: Forsikring
Man kan med fordel lave en aSale med en idrætsforening eller ins>tu>on (hvor udstyret hænger) om at
udstyr indgår i stedets inventar og dermed er dækket af stedets forsikring.
AD: Support
En mulighed kan være at bestyrelsen administrerer en klippekortordning, hvor et lokalområde kan købe
assistance >l systemets driS, hvorved der ikke udveksles penge mellem LOIS og lokalområdet, men
trækkes på et lokalområdes opsparede midler fra >dligere hjælp med annoncefakturering.
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