Indstilling om et nyt web-medie på CBS.
CBS’ Avisbestyrelse har fået udarbejdet en ekstern rapport om CBS Observer som grundlag for en
diskussion om mediets fremtid. På grundlag heraf indstiller en enig bestyrelse til CBS’ direktion, at
CBS Observer lukkes snarest muligt, og at der fra bunden skabes et helt nyt, engelsksproget webmedie baseret på rapportens scenarie 2 (det radikale scenarie). Med henblik på effektuering heraf
indstiller bestyrelsen mere konkret:
1. CBS Observer nedlægges helt som medie hurtigst muligt.
2. Som konsekvens heraf nedlægger CBS’ Avisbestyrelse samtidig sit hverv og mandat og
træder tilbage.
3. Der sammensættes en journalistisk redaktion bestående af to journalister med de nødvendige
kompetencer til udvikling og drift af et helt nyt webmedie som beskrevet i rapportens
scenarie 2. Det vil fordre:
a. Flydende engelsk i tale og på skrift som forudsætning for at kunne arbejde
journalistisk på engelsk. Dette er helt afgørende.
b. Erfaring med udvikling og drift af journalistiske webmedier, herunder systematisk
og målrettet brug af sociale medier som Twitter, Instagram, Reddit m.m.
c. Erfaring i at arbejde journalistisk på web- og sociale medier.
d. Journalistisk erfaring med universitetsstof, herunder forsknings- og uddannelsespolitik
4. Institutionelle rammer for et nyt webmedie
a. Bestyrelsen har noteret sig rapportens forslag om indlejring af redaktionen i CBS’
kommunikationsafdeling, men finder dette problematisk af flere grunde, især fordi
det kan rejse tvivl om den journalistiske uafhængighed. Ved den fremtidige organisatoriske placering i CBS’ organisation af det nye webmedie vil det være helt
afgørende, at det sker på en måde, så den redaktionelle og journalistiske frihed sikres
både synligt-organisatorisk, men også reelt og formelt evt. gennem udformning af et
’frihedsbrev’, som det kendes fra KU.
b. Til – i samarbejde med redaktionen – at drive processen med udformning af strategi
og redaktionel linje m.m. for det nye webmedie bør der hurtigt nedsættes et udvalg/board med samme repræsentative sammensætning som den hidtidige bestyrelse
for Observer. Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer er villige til at indgå i et sådant
udvalg og herigennem videreføre og færdiggøre den proces, som vi har sat i gang.
c. Det nye webmedie bør have en form for ’community board’ (ikke som i rapporten
med en ’second opinion, men med ’first opinion’) med samme repræsentation som
den nuværende bestyrelse og med samme kompetencer, når det gælder indflydelse på
mediets strategi og redaktionelle linje – men med personaleforhold udskilt og placeret i CBS’ organisation.

d. Det nuværende budget opretholdes – som minimum – for det nye medie, og der
åbnes mulighed for ekstraordinære økonomiske tilskud i udvikling og opstart af det
nye medie.
5. Bestyrelsen vurderer, at det ikke vil være muligt at starte det nye medie på et tilstrækkeligt
kvalificeret niveau allerede ved semesterstart 2016. I stedet skal der – evt. i regi af CBS’
kommunikationsafdeling – i overgangsperioden oprettes en art webbåren interim-medie til at
bringe oplysninger om arrangementer og begivenheder m.m., men ingen egentlige journalistiske artikler for at give redaktionen tid til udviklingen af det nye medie. Dette vil især
være vigtigt i forbindelse med studiestart og de senere valg til studienævn m.m. og kan
eventuelt ske på CBS’ Observers nuværende platform.

CBS Observers bestyrelse, 10. maj 2016.

