KOM IHÅG ATT TIPSA VERTEX!
Studenttidningen Vertex jagar alltid saker att bevaka. Det handlar främst om
frågor med studentanknytning  – allt från institutioner där problem råder till
doktorander som är missnöjda med sina villkor och studenter som kommit i
kläm på olika sätt. Men vi jagar även goda nyheter, roliga campushändelser
och studenter som kan vara intressanta att intervjua av en eller annan orsak.
Så glöm inte att tipsa Vertex om du vet något – eller känner någon – som
fler studenter kan vara intresserade av att få veta mer om.
Att tipsa är enkelt: skicka ett mejl till red@vertex.nu (går både
till redaktör Bertil och reporter Anders), eller ring någon av oss
- nummer nedan. Du kan också kika in på Vertex redaktion nära
kafé Tornet i Samhällsvetarhuset (karta finns på vertex.nu/
om-vertex/hitta-hit)
Man kan, om man vill, även tipsa anonymt. Källskyddet gäller alla som tipsar,
(även om Vertex reporter eller redaktör vet vem som tipsat är anonymiteten
garanterad, kommer inte att avslöjas för någon.)
Omvänt gäller att det är en brottslig handling (till exempel för
universitetspersonal) att efterforska vem som tipsat en tidning.
Så om det är ”låst” läge i någon het fråga kan ett tips till Vertex och en
journalistisk behandling av ämnet i artikelform (självklart i enlighet med
pressetiska riktlinjer) faktiskt göra att det börjar hända saker.
Vad gäller tidsbestämda arrangemang och aktualiteter är det en stor
fördel om tipset kommer långt innan själva arrangemanget, det underlättar
planeringen. Alla tips är väldigt uppskattade!
Sammanfattningsvis: tipsa gärna om allt möjligt, och helst i
god tid innan när det handlar om tidsbestämda arrangemang!
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