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Avveckla förlagsverksamheten
Fältbiologerna har idag en verksamhet som syftar till att ge ut
böcker om natur och miljö. Förlagsverksamheten drivs inte
som ett eget bolag, utan tar mycket tid från organisationens
rikskansli. Tyvärr uppfylls inte längre det ursprungliga
syftet. Istället är det en förlustaffär som tar tid från viktigare
områden, som att stötta det ideella engagemanget och
sprida kunskap där flest unga befinner sig idag. Därför vill
riksstyrelsen avveckla förlagsverksamheten.

Trots alla resurser som satsas är förlagsverksamheten är en
ekonomisk förlustaffär, och utöver det är det i vissa fall så
att Fältbiologernas böcker till och med är billigare hos större
återförsäljare. Förlagsverksamheten är idag långt ifrån att
organiseras på ett bra sätt, och för att få det att fungera skulle
Fältbiologerna behöva satsa så mycket pengar att annan
verksamhet blir lidande. Det är tydligt att förlagsverksamheten
kostar mer än det smakar.

Förlagsverksamheten uppfyller inte längre sitt ursprungliga
syfte. En gång i tiden spred Fältbiologerna böcker med
kunskap som var svår att få tag på någon annanstans. Idag
finns det andra som är bättre på att ge ut sådana böcker än
Fältbiologerna, till exempel professionella förlag. Inte minst
har också internet gjort kunskap om natur och miljö tillgäng på
ett sätt som var svårt att föreställa sig när förlagsverksamheten
startades under andra halvan av 1900-talet. En medlem
som ville veta mer om trollsländor på 60-talet kunde gå till
biblioteket eller beställa en bok från Fältbiologerna. Idag är
det enklaste sättet att helt enkelt ta upp mobilen och söka
rätt på informationen. Att ge ut böcker har blivit ett alltför
ineffektivt och dyrt sätt att uppfylla organisationens syfte. Vi
når inte ut till vår målgrupp på ett bra sätt.

Att avveckla förlagsverksamheten förhindrar inte att
enstaka böcker ges ut i framtiden. Om det till exempel
skulle bli aktuellt att göra en jubileumsbok i framtiden, blir
tillvägagångssättet att istället se det som ett tidsbegränsat
projekt, till exempel finansierat av externa bidrag.

Förlagsverksamheten kostar för mycket. Som bakgrund till
den här propositionen finns en längre, intern utredning
om inte bara bokens betydelse och Fältbiologernas roll
idag, utan också hur mycket förlagsverksamheten kostar
idag. Det är viktigt att veta att förlagsverksamheten kräver
mycket kompetens, och att det inte bara är tryck av nya
böcker som kostar. Kostnader som också uppkommer
är ersättningar till författare, projektledning, grafisk
formgivning, lagerkostnader, marknadsföring, distribution
(att böcker kommer fram till den som köper), gamla böcker
som blir mindre värda och mycket arbetstid från rikskansliet.

Det finns områden som är viktigare för kansliet att lägga sin
tid på än förlagsverksamheten. Mycket arbetstid för haltande
bokutgivning kan istället läggas på bättre sätt att sprida
kunskap och engagemang i framtiden, till exempel att öka
Fältbiologernas digitala närvaro, bli bättre på rörlig bild och
videoklipp, stötta det ideella engagemanget, eller varför inte
göra en podcast, utveckla en app eller börja bygga en digital
kunskapsbank? Genom att avveckla förlagsverksamheten vill
riksstyrelsen frigöra tid för sådant som just Fältbiologerna är
bra på, så att organisationen blir ännu bättre på att sprida
kunskap och engagemang till natur- och miljöintresserade
unga.

Riksstyrelsens förslag är ett inriktningsbeslut. Det säger
att förlagsverksamheten ska avvecklas, men inte exakt hur
det ska ske. Det blir upp till kommande riksstyrelse och
rikskansli att bedöma. Några titlar kanske ska reas ut och
upphöra, men andra kanske kan fortsätta att ges ut av ett
professionellt förlag, eller digitaliseras. I avvecklingen ingår
också bland annat att säga upp befintliga avtal och arkivera
viktigt material.

RIKSSTYRELSEN YRKAR
att Fältbiologernas förlagsverksamhet
ska avvecklas helt innan 31 december
2019.

