
 

Uppdrag från föregående årsmöte, endast påbörjat och redovisas under 

ÅRSMÖTET 2023-03-19 
 

Cocker Spanielklubben har undersökt hur en nättidning skulle kunna fungera. 

Har varit i kontakt med företaget Adeprimo, fått en offert och exempel på hur det kan se ut. De kan erbjuda 

två varianter och har här gjort ett demonummer: 

 
 
Nu är vi klara med vår demo. 
Länken till demo nättidningen COCKERTIDNINGEN nummer 2/2022 
är: https://www.e-magin.se/paper/4km3fbg5/paper/1  
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Vi har några pris/arbetsmodeller med de två skulle passa bäst för er: 
 

 
1. E-magin Konto  

Passar bäst för företag som inte har tid och resurser för e-publicering. 
Ni skickar en publikation i PDF format till oss och vi producerar e-publikation/nättidningen och 
skickar tillbaka färdiga länkar som ni kan visa på sajten. 
Pris: 2 490 SEK per e-publikation/nättidningen. 
  

2. E-magin LICENS 
Passar bäst för företag som har egna resurser för e-publicering. 
Ni får inloggning till E-magin admin och efter en timmes utbildning/vägledning digitaliserar ni e-
publikation/nättidningen själva. 
Det ingår en timmes utbildning via Teams eller telefonen. 
Pris: 4 850 SEK per år. 
 
Om ni vill skydda e-publikation/nättidningen med en inloggning då finns två lösningar. 

1. Att ni ordnar inloggningen på er egen sajt själva. Pris: 1 000 SEK som engångkostnad.  
2. Att ni använder vårt E-magin Member verktyg, som består av en sajt med inloggningen och en 

admin där ni registrerar användarnamn och lösenord för de som har rätt att logga in och 
läsa e-publikation/nättidningen. Pris: 4 590 SEK per år.  

 

Styrelsen har kommit fram till att en enkät bör skickas ut till alla medlemmar för att undersöka hur man 

vill ha sin tidning då det blir kostsamt att ha både tryckt tidning och nättidning.  

Att förpacka den på hemsidan och åtkomst endast för medlemmar kommer troligtvis webbmaster att 

kunna lösa. 

På grund av avhopp i styrelsen har tiden inte räckt till att komma längre med detta uppdrag utan 

överlämnas på detta sätt till årsmötet för beslut där om klubben ska gå vidare med uppdraget. 

Styrelsen CSK 


