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God Jul i SWEA-land!
När vi i webbredaktionen tittar bakåt på 2014 känns det otroligt att det redan är ett år sedan SWEAs nya
WordPress multisite webbplats lanserades! Vi har lärt oss mycket under 2014 och ser fram emot fortsatt arbete
med våra webbplatser och sociala medier under 2015.
Webb-Inn skickas till alla webbredaktörer, AO, kommittéledamöter och den internationella styrelsen. Webb-Inn
riktar sig framförallt till de lokala webbredaktörerna, men informationen kan komma till nytta även för andra.
Tanken bakom Webb-Inn är att underlätta samarbetet mellan webbredaktionen och avdelningar samt även
mellan lokala webbredaktörer och den lokala avdelningens styrelse. Kommunikation är det viktigaste verktyget!

SWEAs	
  adventskalender	
  
SWEAs adventskalender kom igång den 1 december vid midnatt svensk tid. Många av luckorna drar in
besökarna i händelser som utspelat sig under SWEAs 35-åriga existens; andra delar innehåller recept och
information om andra ämnen som vi hoppas är av intresse.
Vi hoppas att alla webbansvariga, samt alla AO och RO, hjälper till att få ut information om adventskalendern till
medlemmar. Länken är jul.swea.org/sweas-adventskalender/ — och så finns förstås också evenemangslistan
jul.swea.org/julevenemang/, som visar julaktiviteter som pågår i SWEA-land.

Sociala	
  medier	
  och	
  SWEA	
  Professional	
  Network	
  på	
  LinkedIn	
  
SWEA har mycket på gång på sociala medier genom vår arbetsgrupp för sociala medier, som består av Fia
Burdon (sammankallande, epost websocialmedia@swea.org), Anna Gustafson Bril och Sofia Solfors. Vi vill
gärna få er hjälp med att öka antalet SWEA-medlemmar som känner till dessa möjligheter.
På Facebook har SWEA International både en öppen sida och två slutna grupper.
•
•

SWEAs öppna sida, facebook.com/SWEAInternational, är SWEAs ”ansikte utåt” på Facebook, som alla kan
följa. Idag har sidan drygt 1000 följare.
SWEAs två slutna grupper är endast för SWEA-medlemmar.
o I SWEA Världen, facebook.com/groups/SWEAvarld/, diskuterar vi allmänna saker, delar information
och ställer frågor. Idag har SWEA Världen nästan 1 500 medlemmar.
o SWEAs Spontanträff, facebook.com/groups/spontantraffen/, är inriktad på att föra Sweor samman runt
om i världen, t.ex. för att träffas och äta lunch på stan. Spontanträffgruppen har drygt 300 medlemmar.

För oss som tycker om att nätverka på det professionella planet har SWEA nu en sluten grupp på LinkedIn,
SWEA Professional Network, linkedin.com/groups?gid=4704140. Här kan Sweor som bor eller har varit bosatta
utomlands dela information om jobb och karriär. SWEA har också en sida på LinkedIn med allmän information
om SWEA International, linkedin.com/company/swea-international.

Arbetsgrupp	
  för	
  lokalstöd	
  och	
  arbete	
  med	
  webbplatserna	
  
Vi kommer snart att starta med arbetsgruppen som ska arbeta med frågor angående lokalstöd för
webbredaktörer. Gruppen kommer att sätta igång med sitt arbete efter årsskiftet. Ta gärna kontakt med Lena
Nilsson (webbredaktionens lokalstöd) via weblocalsupport@swea.org för mer information.
Under 2015 kommer webbredaktionen att systematiskt ta upp olika områden och arbeta med att lära ut och
förbättra teknik och rutiner. Till exempel, hur kan man bäst använda WordPress-kategorier? Hur kan vi använda
icke-admin WordPress-roller så att uppdateringar på våra webbplatser (t.ex. events, inlägg) sker effektivt? Hur
ser vi till att alla widgets på en startsida har samma höjd? Hur ska vi använda footer-området på varje sida så
det har en klar och tydlig logik? Vad ska ingå i media-biblioteket för att dokumentera bilder?
Webbredaktionen bygger upp en åtgärdslista så att vi kan prioritera bland områdena. En del av processen blir
att lägga till ytterligare instruktioner, kanske t. o. m. några webinars. Vi sätter igång med detta projekt i början
på 2015. Om ni har förslag på områden som bör stå på listan, ta gärna kontakt med webbredaktionens IT-grupp
via webIT@swea.org.

Avslutningsvis	
  
Om du har funderat på hur det skulle vara att arbeta i SWEA Internationals webbredaktion, ta kontakt med oss!
Det finns mycket roligt och intressant att engagera sig i — aktiviteter som gör kommunikationen inom SWEA
enklare och effektivare.
Efter årsskiftet kommer vi att ha nyheter kring epostadresser. SWEA kommer att få utökade möjligheter för
epostadresser i swea.org-domänen, vilket kommer att hjälpa alla — individer, avdelningar, styrelsen,
kommittéer — att jobba mer effektivt.
Det är alltid så mycket på gång runt om i SWEA-land. Vi är tacksamma att SWEA-avdelningarna har så många
duktiga medlemmar som hjälper till både på den internationella och lokala nivån. Hjärtligt tack till er alla!
Vi på SWEA Internationals webbredaktion önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Webbredaktionen
FÖR STÖD FRÅN SWEAs WEBBREDAKTION:
SWEA Internationals webbredaktör
Vicki Almstrum (Austin)
webmaster@swea.org

Bildansvarig
Sanna Wilkinson (Los Angeles)
webpictureed@swea.org

Webbjournalister
Mi Karlsson Bergkvist (Beijing); Anna Orsini (Rom)
webjournalist@swea.org

IT-experter
Cecilia Wettstam (Malmö); Cecilia Berghammer (Luxemburg)
webIT@swea.org

Ansvarig för bannerannonser och anslagstavlan
Nathalie Saathoff (Milano)
webbannerads@swea.org

Lokalavdelningsstöd
Lena Nilsson (Rivieran)
weblocalsupport@swea.org

Ansvarig för Sociala Medier
Fia Burdon (Toronto)
websocialmedia@swea.org

Styrelselänk
Annette Åsberg (Orange County)
vicepresident@swea.org

Kommunikationsgrupp för lokala webbredaktörer:
groups.google.com/group/swea-lokalwebbansvariga
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