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Hej! 

Under min tid som medlem i SXK har jag många gånger funderat på att sluta betala 

medlemsavgift på grund av att jag tvivlar på att mina pengar används på bästa sätt, inte minst 

när det gäller produktionen av På Kryss. Jag inser givetvis att det svårt att göra alla 

medlemmar nöjda när det gäller innehållet, men att medvetet använda våra medlemsavgifter 

för att skapa orimliga vinster hos ett stort medieföretag som Allers finner jag provocerande. 

Upphandling och uppföljning av denna är ett knepigt uppdrag och denna kompetens kan 

knappast förväntas finnas hos en ideell organisation, men tjänsten finns att köpa och skulle 

sannolikt spara SXK mycket pengar och frustration. 

Det är helt uppenbart att SXKs styrelse inte tagit sitt fulla ansvar när det gäller produktion och 

styrning av På Kryss, utan överlåtit allt för mycket av detta åt en tjänsteman i organisationen 

som gått alldeles för långt i sin tolkning av uppdraget. 

Jag vill därför lämna följande motion till årsmötet.  

Motion: Produktionen av På Kryss 

På Kryss har en budget årligen på cirka 6,1 miljoner kronor (2012-13), varav hälften tas igen i 

form av annonsförsäljning. Sedan många år har uppdraget att producera tidningen legat på 

externa bolag, sedan 1 januari 2010 på Aller Custom Publishing (som snart försvinner och 

ersätts av ett liknande bolag, Make Your Mark). 

Information finns om att kontraktet med Aller är onödigt dyrt och att en stor andel av 

ersättningen går till extraordinära vinster utöver det som stipuleras i kontraktet. 

Jag yrkar att Kryssarklubbens styrelse avslutar samarbetet med Aller/Make Your Mark så 

snart det går och i stället hittar ett produktionsalternativ där Kryssarklubben får större insyn 

var pengarna tar vägen. Här finns sannolikt stora besparingar att göra, som enligt uppgifter 

kan vara minst en halv miljon kronor per år. 

Se även: 

http://www.careerbuilder.se/jobb/kultur-media-samhälle/stockholm/aller-custom-publishing-

make-your-mark-söker-chefredaktör-till-på-kryss/j3h5g367xt8gvyrh2fd/ 

 
Jonas Arvidsson / Medlem 775772 
Motion nr 2. Motion från Jonas Arvidsson att hitta ett nytt produktionsalternativ till Aller 
Media. 

Redaktionsrådet har lämnat en redogörelse till styrelsen för hur den senaste upphandlingen av 
På Kryss genomfördes och vilka överväganden som gjordes liksom av hur nu gällande avtal följs 
upp.  Redaktionsrådets redogörelse indikerar inte att nuvarande samarbete med Aller eller eljest 
med externt bolag är förenat med allvarliga nackdelar. Styrelsen har fullt förtroende för 
redaktionsrådets förmåga att hantera och styra tidningens utveckling och följa upp dess 
ekonomi. Nu gällande avtal löper ytterligare ett år. 

 Frågan om en ny fullständig upphandling av På Kryss för tiden efter det att nu gällande avtal löpt 
ut ska genomföras hanteras under kommande verksamhetsår.  

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.  
 

http://www.careerbuilder.se/jobb/kultur-media-samh%8Alle/stockholm/aller-custom-publishing-make-your-mark-s%9Aker-chefredakt%9Ar-till-p%8C-kryss/j3h5g367xt8gvyrh2fd/
http://www.careerbuilder.se/jobb/kultur-media-samh%8Alle/stockholm/aller-custom-publishing-make-your-mark-s%9Aker-chefredakt%9Ar-till-p%8C-kryss/j3h5g367xt8gvyrh2fd/

