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Policy för RBU:s medlemstidning Rörelse 
(Antagen av förbundsstyrelsen 2012-02-03) 
 

Ansvar 

Rörelse ägs av Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU. 

Tidningen är medlemstidning inom RBU. Tidningen är partipolitiskt och religiöst 

neutral.  

 

Förbundsstyrelsen utser ansvarig utgivare. 

 

Tidningens ställning 

Tidningen har tillgång till information från hela organisationen. Tidningens 

verksamhet ska bedrivas med tryckfrihetsförordningen som grund och enligt 

vedertagna spelregler för press. Tidningens periodicitet beslutas av förbundsstyrelsen. 
 

Redaktören 

Redaktören ska samverka med förbundskansliet genom redaktionsmöten där alla deltar 

för idéutbyte och åsikter. Metoderna för det redaktionella arbetet är de gängse 

journalistiska: artiklar, reportage, kolumner, krönikor, kåserier, notiser, fotografiska 

bilder, teckningar och grafik samt insändare och debattartiklar. Texterna ska vara 

skrivna eller bearbetade på ett tydligt och journalistiskt sätt. 

 

Tidningen syfte 

Rörelse är den viktigaste interna kommunikationskanalen för att nå RBU:s 

medlemmar. Medlemstidningen når alla förbundets medlemmar sex gånger om året, 

och ger RBU möjlighet att stärka samhörighetskänslan och medlemsnyttan förbundet. 

 

Tidningen ska ge: 

 information om dagsläget i RBU:s verksamhet, förbundets strategier, aktiviteter, 

projekt och medlemsförmåner etc. 

 information, kunskap och forskning inom ämnesområden som är gemensamma för 

medlemmarna samt för RBU:s diagnoser. Målsättningen är att ha en 

forskningsinriktad artikel i varje nummer  

 information om aktuella samhälleliga och politiska frågor som berör förbundets 

medlemmar 

 en röst åt medlemmarna. Tidningen ska spegla medlemmarnas villkor och liv. Den 

ska ge en röst åt familjer och individer som annars inte kommer till tals i 

samhällsdebatten 

 möjlighet till debattforum både för interna RBU-frågor samt samhälleliga frågor 
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 möjlighet att genom olika teman användas i RBU:s påverkansarbete för att 

informera RBU:s externa målgrupper. 

 

Annonspolicy 

RÖRELSE tillämpar sedvanlig pressetisk bedömning vad gäller införande av annonser, 

och ansvarig utgivare har att bedöma och besluta om annons ska införas. RÖRELSE 

tillämpar TidningsUtgivarnas Normer för annonsering för allmänna affärsvillkor, samt 

Rekommendationer för reklamidentifiering. RÖRELSE tar inte in annonser för 

insamlingar utanför förbundets egen verksamhet.  

Annonsutrymmet i varje utgåva får vara maximalt 35 procent av sidantalet. 
 


