
 

 

KOMMISSORIUM FOR AKTIVISTEN 

FORMÅL 
Aktivistens redaktion har to opgaver: 

● At udarbejde SFU’s medlemsblad. 
● Løbende at levere indhold til aktivisten.dk. 

AKTIVISTENS FORM 
Aktivisten udarbejdes som et blad, der mindst to gange i det kommende SFU-år udsendes 
digitalt til alle SFU’s medlemmer. Udgivelsesdatoerne fastlægges i samarbejde mellem 
redaktionen og forretningsudvalget. 

Bladet bliver også printet og kan derfor findes i fysisk form på SFU’s landskontor og til 
større nationale arrangementer. 

Aktivisten.dk fortsætter som hjemmeside i den form, den allerede har.  

AKTIVISTENS INDHOLD 
Aktivisten skal først og fremmest være SFU’s medlemsblad. Dette indebærer, at 
Aktivisten skal bidrage til at skabe en øget SFU-identitet og tilknytning til 
organisationen blandt dets læsere. Størstedelen af Aktivistens indhold bør være relateret 
til store, aktuelle politiske begivenheder omkring os på udgivelsestidspunktet og afspejle 
SFU’s politiske profil og fokus både i tema og konkret indhold.  

Aktivisten skal således: 

• Dække og understøtte SFU’s kampagner og indsatser igennem argumenterende 
artikler, der sætter vores aktiviteter og arbejde i et større perspektiv. 

• Forholde sig til den politiske verden omkring os med udgangspunkt i SFU’s politik 
og ideologi.  

• Binde SFU’s medlemmer sammen, bl.a. med identitetsskabende artikler om 
aktivister og medlemmer samt særlige personer og begivenheder med betydning 
for SFU. 

• Indeholde væsentlige parti-prioriterede diskussioner og bidrage til 
politikudviklingen i SFU. 

 



 

 

Aktivisten.dk indeholder det samme indhold som bladet, men kan også efter redaktionens 
vurdering favne indhold, der ikke passer ind eller er plads til i det digitalt udsendte blad.  

UDVALGETS ARBEJDE 
Landsledelsen nedsætter en redaktion bestående af fem personer, herunder en 
ansvarshavende chefredaktør. Redaktionen udarbejder artikellister, kontakter skribenter 
og har løbende kontakt til layouter. Væsentlige beslutninger om indholdet og layout tages 
i samråd med DL. Forud for fastsættelsen af endelige artikellister sætter redaktionen 
gang i en brainstorm blandt relevante kræfter i organisationen, så potentielle skribenter 
inddrages og alle gode idéer kommer på bordet. Redaktionen vil trække på såvel aktive 
fra alle niveauer af SFU som relevante personer uden for organisationen både som kilder 
og som skribenter og skal arbejde med at tilknytte skribenter, fotografer og grafikere til 
arbejdet kontinuerligt. 


