
Referat af møde i redaktionsgruppen vedr. SØS-bogen torsdag den 25. august kl. 10.00  

Sted: Ved Ole Toft, Silkeborg. 

Deltagere: Annette Lindberg, Lise Lotte Toft, Knud Sehested, Ole Toft og Poul Grosen Rasmussen. 

Referent: Poul Grosen Rasmussen 

Dagsorden 

1. Status på bogprojektet v/ Poul 

Manuskript: Manuskriptet er layoutet af Forlaget Kahrius og er fremsendt som PDF-fil den 18/8 til 

redaktionen med henblik på endelig godkendelse af korrekturforslaget. En vejledning til en samlet 

tilbagemelding ift. korrekturrettelser i PDF-filen er vedlagt. Poul har fremsendt sine rettelser til 

redaktionen. Annette og Ole havde også kikket på teksten og havde forskellige ønsker til rettelser. Knud 

havde ikke været i stand til at åbne PDF-filen.     

Budget: Et nyt pristilbud baseret på den endelig udgave er udarbejdet af Forlaget Kahrius og fremsendt til 

Annette og Poul.  Poul har udarbejdet en ny bogkalkyle på baggrund af de nye tal. Skal vi øge oplaget? Der 

var enighed om at øge oplaget til 400 eksemplarer. Poul tager kontakt til Forlaget Kahrius og aftaler et øget 

oplag. 

2. Gennemgang af korrekturforslag v/ Annette 

Efter en kort drøftelse af det layoutede manuskript blev det aftalt, at Ole og Knud fremsender deres ønsker 

til rettelse til Annette. Annette samler korrekturforslagene og sender dem til Forlaget Kahrius. Annette 

spørger forlaget om forventet tidspunkt for færdiggørelse af den trykte bog.  

3. Godkendelse af det reviderede manuskript /Alle 

Annette har bemyndigelse til at færdiggøre og godkende manuskriptet. 

4. Betaling af første rate. Økonomisk afregning/ aftale.  

Når Annette har fremsendt det rettede manuskript til forlaget, betaler Poul den første rate på 

bogudgivelsen. Poul informerer forfatterne om status på bogprojektet og anmoder de fire sidste forfattere 

om at indbetale beløbet for de forudbestilte bøger. Konto nr. opgives til forfatterne.  Ole har tilbud at 

distribuere de forudbestilte bøger til de forskellige forfattere. Alternativt vil bøgerne kunne udleveres på 

næste SØS-møde den 28. september (Hvis bogen er trykt på dette tidspunkt). 

 

5. Næste møde i redaktionen 

Næste mødetidspunkt i redaktionen er aftalt til onsdag den 21. september kl. 10.00 ved Ole Toft.. 

Dagsordenspunkter: 

- Status på bogprojekt/ Ved Poul 

- Møde i SØS-gruppen/ Ved Ole. Ole udarbejder dagsorden til mødet den 28. september og sender den til 

redaktionen. 

- Drøftelse af besøg på/ transport til/ bemanding af Bogmesse den 11-13. november i København V/ Alle 

samt Ole der undersøger transportmulighed. Annette taler med forlaget om tidligere praksis på 

bogmessen.  

- Drøftelse af markedsføringsstrategi:  

Folder og pressekontakt. Folder om SØS-bogen færdiggøres af Annette og sendes til Ole, som bruger den i 



forbindelse med udsendelse af pressemeddelelsen. Poul sender liste over lokalaviser mm til Ole. 

Lektørudtalelse. Annette snakker med Peter om, hvordan vi kan få en lektørudtalelse til brug for 

bibliotekernes indkøb.      

- Modtagelse og distribution af forudbestillinger. Kommissionssalg. Anmeldereksemplarer.    

 

6. Evt. 


