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Under årsmøtet i Uskedalen Utvikling onsdag kveld la
redaktør Ola Matti Mathisen fram denne rapporten om
nettavisen uskedalen.no i 2012:

 
    Også denne rapporten kommer kanskje til å provosere 
     leiaren i mållaget, men jeg tar den risikoen nok en
    gang ettersom dette er den eneste sjansen jeg har i 
    året til å bruke bokmål. Jeg liker nynorsk, 
    men har ikke vokst opp med det.
    Betrakt derfor denne rapporten som et pustehull for redaktøren
    Også denne rapporten kommer til å ligne den fra året før
     fordi de to årene har  vært svært like.

 
I begynnelsen av juli vil uskedalen.no ha eksistert i den nåværende drakt i 7 år –
jeg får igjen legge til utrolig nok fordi jeg ikke drømte om å holde ut så lenge,
Med noen få unntak har det også siste år vært en 
snittproduksjon på 3 saker om dagen.
Vi hadde i går kveld kommet opp i 9096 saker.

Besøket lå omtrent på samme nivå som i 2011 og det må 
rnan være godt fornøyd med
Hva som driver besøkstallet i været kunne være gjenstand for en egen studie. 
Ulykker gjør det, men som en god nummer 2 kommer det jeg vil kalle kuriosa.

 
Vi  har et besøkstall på rundt 1500
mens det bor 1061 uskedelinger i Uskedalen. 
Det er uskedelinger overalt på kloden. USA leder fortsatt blant utlandene, 
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men det kommer hyggelige overraskelser, eksmpelvis at Litauen
har vært tildels godt representert i det siste. 
Faktisk var de en dag tett oppunder 100
besøkende uten at jeg kunne finne noen konkret årsak. Kan dere?

 
Også i år vil en aldrende og helsesvekket redaktør anmode om større bemanning. 
Samtidig er jegsvært glad for å ha gode hjelpere, både planlagte og mer spontane. 
Noen er flinkere enn andre, men ingen nevnt og ingen glemt. 

 
Takken går også til de som hjelper en lite dataflink gammel mann med råd og dåd. 
I løpet av året er det etablert en gruppe som har gjort en god jobb med 
ajourføring og opprustning av sida både innholdsmessig og teknisk. 
Det var på tide etter så mange år. 

 
Og enda mer takker jeg de mange oppegående tipsere, som vi bokstavelig 
talt lever av og jeg takkerde som fungerer som nynorsk-konsulenter uten 
å være for strenge.

 
Apropos tips er det selvsagt moro å slå de store, men det er ikke lett å slå 
Bergens Tidende som er utrolig raske når noe alvorlig har skjedd.
Hvorfor jeg forsyner BT og også de lokale papiravisene med stoff? 
Det er utfra prinsippet om at det er viktig å bringe så mye Uskedalsstoff 
som mulig ut i verden og da fortrinnsvis et positivt budskap. 
Jeg må også trekke fram det gode samarbeidet med Kristian Hus i HusnesNett.

 
Hvilke prinsipper jobber vi så etter? 

 
Her er noen knagger men det finnes flere:
·        Vi skal være temamessig så nær leserne om mulig
·        Vi skal være så aktuelle som mulig.
         Et møte bør i prinsippet omtales på nettet umiddelbart 
         etter at det er slutt, helst før
·        Vi skal ha en positiv tone når vi skriver om bygda, for det er det grunn til
·        Vi skal ikke bedrive gravejournalistikk som rammer enkeltmennesker
·        Vi skal være et aldri sviktende talerør for lag og organisasjoner
·        Vi skal knytte sammen bygda til et harmonisk og spennende fellesskap.

 
Litt personlig til slutt: Hvor lenge skal jeg så holde på? Jeg innrømmer 
at jeg tok litt telling da jeg for et år siden ble fremstilt nærmest som en 
antikvitet i Vestlandsrevyen og Norge Rundt og det til og med ble opplyst 
at jeg var et år eldre enn jeg var. .
Men jeg skal holde på så lenge jeg treffer tastene fordi ei bygd som
Uskedalen trenger en oppegående nettavis. 
Men betingelsen er at den er aktuell.
Og så er jeg fortsatt utrolig glad for at jeg har en meningsfylt pensjonistjobb.


