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KOMPLETTERANDE INFORMATIONSUTSKICK
Det blev ju inte så mycket till informationsutskick i och med nummer 11 2012. Jag kände mig
stressad av att det var så länge sedan vårt föregående utskick hamnade i era burkar. Så här
kommer nu ett litet kompletterande utskick, som samtidigt också berättar lite om hur det blir i
framtiden.
OMSTART
Utvärderingen av mitt lilla försök med att piffa upp våra utskick har nu lett fram till att jag
bestämt mig för att trots allt slopa dessa extravaganser. Så trots att jag tycker att sådana här
enkla Word-brev är ganska tråkiga och trots att jag tycker att det skulle vara lite mera
proffsigt med en mera strukturerad layout, så går jag nu tillbaka till den här enklare formen.
Orsakerna är huvudsakligen två. För min egen del så har jag upplevt att en layout med
separata textblock dels har varit mera tungarbetad, om man inte skaffar sig något riktigt
publishingprogram och jag tyckte dessutom att jag hade svårt att få rum med den mängd text
jag ville framföra. En bidragande orsak till utrymmesbristen har varit, att jag när vi använder
ISSUU-programmet för att skapa ett bläddringsbart utskick, måste använda en betydligt
större textfont, för att ni ska kunna se och läsa texten. Ändå har det varit vissa klagomål på
att det varit svårt att läsa. Samtidigt som - och det ska också sägas - andra har tyckt att det
varit bra!
En annan orsak har varit att allt flera idag använder sina mobiltelefoner för att läsa sina mail.
Och att läsa hela broschyrsidor framställda i A4-format på en liten 4-tumsskärm säger sig
självt är dömt att misslyckas, eller i varje fall inte optimalt. Det ställer åtminstone stora krav
på betraktarens synförmåga och villighet att ständigt flytta skärmen i sidled och upp och ner.
Kanske har jag helt fel i det här senare, men det får i så fall skyllas på mina bristande
kunskaper när det gäller tekniken kring mobiltelefoner. Jag vet ju knappt hur man svarar ens!
Det är ungefär som i telefonens barndom, när lilla dottern var ensam hemma och det ringde.
Med bävan lyfte hon luren och ropade: "Hallå i hålet! De' e' ingen hemma och mamma har
sagt att jag inte får telefonera…"
Så nu går vi alltså tillbaka till det enkla med ett traditionellt mail, med texten skriven rakt upp
och ner i Word. Hoppas därmed att alla utan problem ska kunna tillgodogöra sig innehållet.
Jag kommer då inte heller att bifoga några PDF-filer, men för den som ändå vill se innehållet
som en PDF, så är det bara att gå in på hemsidan, under fliken "Senaste Nytt". Där finns en
knapp att trycka på och hux flux dyker det upp en PDF på datorskärmen. Huruvida ni som
använder mobiltelefoner normalt brukar gå in även på hemsidan med hjälp av telefonen vet
jag inte. Men gör ni det så kan ni ju också den vägen få allt serverat i PDF-form, om ni vill ha
det så.
Jag tackar alla som har hjälpt till och givit mig synpunkter på hur det varit att läsa mina försök
till omdaning. Ni får gärna fortsätta att ha synpunkter på såväl form som innehåll. Och jag
skulle också vara tacksam om ni ville hjälpa till med material till bladets innehåll. Jag kan till
och med tänka mig att vi kan släppa fram en viss mängd annonser för er som har
verksamheter och behöver tala om det för våra medlemmar. Men det ska vara verksamheter

som är av specifikt intresse för medlemmarna och som faller in inom vår sammanslutnings
intresseområde. Det går alltså inte att erbjuda mängdrabatt på tandkräm, eller liknande, om
ni nu skulle råka vara grossist inom denna varugrupp ...
UTGIVNINGSFREKVENS
Jag utlovar fortfarande ingen regelbunden frekvens i dessa utgivningar. Vi har visserligen,
ända fram till det förra utskicket, lyckats göra ett utskick var annan fredag. Men det får nog
ses mera som nybörjartur än som något att ta fasta på. Så beroende på tillgång till såväl
material som tid så kommer jag att skicka ut information så ofta jag förmår. Hjälper ni till med
material så blir det kanske oftare.
NY KATALOG FRÅN UPTON and SONS PUBLISHERS
Det här är det lilla förlaget som har specialiserat sig på utgåvor i ämnet Custer och Slaget vid
Little Bighorn. (Säg den som inte är intresserad av det…) Jag har nog tidigare också gjort
reklam för deras material. De är förvisso dyra, men deras utgåvor har genomgående en
mycket hög teknisk kvalitet. Innehållet kan naturligtvis variera, men beroende på hur pass
intresserad man är av ämnet så kan allt naturligtvis vara av intresse.
Den här gången erbjuder Upton dessutom ett förmånligt rabattförslag. Köp två böcker till fullt
pris och få en tredje gratis, eller 15% rabatt på en enskild bok. Huruvida man får välja vilken
bok som helst som en gratisgåva framgår tyvärr inte av erbjudandet. Erbjudandet gäller till
och med 25 juni 2012. Här är Internetadressen till deras katalog:
http://shop.uptonbooks.com/collections/all
ÅRETS SYMPOSIUM VID LITTLE BIGHORN BATTLEFIELD
Årets program kommer att bli ett av de bättre. Synd bara att det är så långt borta och förenat
med så stora kostnader att närvara. Men det kan kanske ändå vara kul att veta vad det är
man går miste om. Eller så blir man bara besviken… Men jag vet att åtminstone en av våra
medlemmar ska vara där, så kanske kan vi få någon rapport senare.

