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DIREKTIV OM Å AVHOLDE BUDMØTER

De største problema til dagsavisa ligger i distribusjonen
(jfr. direktiv/melding om abonnementskampanje). Problema finnes
på alle nivåer i distribusjonen, fra sentraldistribusjonen og ned
til buda. Diverse tiltak blir nå satt i verk, et av disse er
at det skal avholdes lokale budmøter med alle budsjefer, sjåfører og bud innen 1. juli. DS eller det lokale avdelingsstyret
er ansvarlig for møtet. Der det er lokalredaksjoner skal de delta
på. møtet. Blir det flere enn 20 personer tilstede på et møte bør
det arrangeres flere møter'.
Forslag til diskusjonstema:
Er det riktig at det er krise i budsystemet fordi det er for
store uregelmessigheter i leveringa av avisa til abonnentene, og
vi mister abonnenter på grunn av det?
I tilfelle det er riktig, hx(a er grunn til det? Sentralt og
lokalt.
3. Tiltak, hva må gjøres for å rette opp dette?
Til diskusjonen: Diskusjonen må først og fremst diskutere de
lokale forholda og tiltak for å rette opp dem. Det er viktig å
gå nøye inn på det som finnes av uregelmessigheter i leveringa.
Sjøl om budsjefen og buda mener det er i "hovedsak bra" så Dx har
det vist seg at det er ofte mere uregelmessigheter enn de først
hadde oversikt over. Vi må slå fast at budsystemet ikke kan tolere
uregelmessigheter av noe slag. Budlevering er veldig
ømfintlig og det skal lite til før abonnentene reagerer. Derfor:
"avisa skal ut for en hver pris" må være linja. Et svakt punkt
som ofte har gått igjen er at det er lite sikringsopplegg og kontrolj
når noe først går gærnt. Ulike former for reserveopplegg er viktig
å lage.
Dernest bør møtet diskutere og kritisere feila i
sentraldistribusjonen. Feil i sendingene, i kommunikasjon, feil
de har oppdaga ved adresseforandringer, ved fornyinger, ved
svakheter i det nåværende
registrering av nye abonnenter,
opplegg osv, og eventuell annen kritikk.
Vi sender met et utkast til innledning. Innledninga kan ikke
brukes direkte, den er for allmenn, diverse gjentakelser osv.
Men den kan brukes som materiale til en lokal innledning som tar
opp de lokale forholda. Utkastet er også for ensidig ved at den
ikke tar opp at det finnes store feil og mangler i sentraldistribusjonen, i redaksjon osv. Dette må tas med i innledninga.
Det må føres utførlig referat fra møtet . _og rapport sendes inn
ordinært
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