TIL LESERNE

Helt siden starten har Vardøger vært et kollektivt prosjekt selv om det har
vært eid av initiativtakeren, Rune Skarstein. Denne ordningen har fungert
godt for alle oss som har arbeidet med tidsskriftet. Men først og fremst fordi
Rune Skarstein ønsket det, og dessuten fordi vi mener at det gir et riktigere
bilde av de faktiske forhold i redaksjonen, ble Vardøger i januar 1995 gjort
om til en privat stiftelse. Ved opprettelsen av stiftelsen ble det gjort noen
mindre endringer i tidsskriftets vedtekter, som derfor er trykket i det etter
følgende.
Neppe noe annet tidsskrift i Skandinavia er så fullstendig basert på
redaksjonsmedlemmenes egeninnsats. På dette grunnlaget har Vardøger vært
holdt i gang i snart 27 år uten å motta en eneste krone i offentlig støtte. (To
søknader til Kulturrådet er blitt avslått. Derimot har mange abonnenter vist
stor sjenerøsitet.) Slik har vi tenkt å fortsette; for de mange som kjøper
Vardøger, er en bekreftelse på at norsk venstreside trenger et slikt tidsskrift.
Redaksjonen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN VARDØGER
vedtatt 23. februar 1995
-

Den private stiftelsen Vardøger, opprettet av Rune Skarstein, har som
formål å utgi tidsskriftet Vardøger.

-

Ved opprettelsen den 2. januar 1995 er stiftelsens egenkapital kr. 60.933.
Kapitalens sammensetning er som angitt i meldingsbrev til Fylkesmannen
i Sør-Trøndelag, datert 23,02.95.

-

Vardøger spenner over et vidt felt av temaer, med spesiell vekt på politisk
økonomi. Tidsskriftet fastholder et udogmatisk, kritisk-marxistisk - og
dermed kapitalismekritisk - perspektiv med vekt på empirisk funderte
analyser. Dets viktigste oppgave er å formidle samfunnsanalyser og doku
mentasjoner for å bidra til avklaring av spørsmål som er vesentlige for
den sosialistiske bevegelsen.

-

Vardøger er en uavhengig stiftelse og et uavhengig tidsskrift, som ikke er
knyttet til noe parti, organisasjon eller institusjon.

-

Redaksjonen i Vardøger er stiftelsens styre. Styret konstituerer seg selv.
Redaksjonen teller minst seks og maksimalt ti medlemmer. Redaksjonens

1

arbeidsutvalg, som står for den daglige driften av tidsskriftet, har minst
tre medlemmer. Redaksjonen oppnevner selv sine medlemmer.
I alle prinsipielle redaksjonelle spørsmål som gjelder tidsskriftets linje og
innhold, skal beslutninger fattes av hele redaksjonen. Beslutninger om
rekruttering av nye redaksjonsmedlemmer eller endringer i tidsskriftets
redaksjonelle linje, krever 2/3 flertall i redaksjonen. Avstemning kan skje
ved frammøte eller skriftlig pr. brev/fax.
I tillegg til redaksjonen har Vardøger et redaksjonsråd med inntil 20 med
lemmer. Medlemmer av rådet oppnevnes av redaksjonen. Rådet har råd
givende myndighet overfor redaksjonen og skal gi nødvendige impulser
til arbeidet med Vardøger.
Medlemmer av rådet kan ta opp alle sider ved Vardøgers virksomhet. En
viktig oppgave er å fremme forslag om tema for nye numre og eventuelt
ta del i redigeringen. De lokale redaksjonsmedlemmene skal holde møter
med rådsmedlemmene med rimelige mellomrom. Lokale redaksjonsmed
lemmer plikter å informere rådsmedlemmene om alle vesentlige saker
vedrørende Vardøger. De lokale redaksjonsmedlemmene har ansvaret for
at rådsgrappene fungerer.
Med jevne mellomrom samles hele redaksjonen og rådet til et Vardøgerseminar der tema for fremtidige numre tas opp til diskusjon. På disse
seminarene skai også mer allmenne spørsmål som gjelder driften av tids
skriftet, diskuteres.
Med minst 2/3 flertall kan redaksjonen vedta endringer av disse ved
tektene og eventuell nedleggelse av tidsskriftet. I tilfelle Vardøger blir
nedlagt, skal redaksjonen bestemme hva egenkapitalen skal brukes til før
stiftelsen blir oppløst.

