Till samtliga lokalredaktioner,

November 2009

Först av allt vill vi på webbredaktionen tacka för det positiva mottagandet som informationsbladet har fått, både vad gäller
uppmuntran, tips och namnförslag. Vår förhoppning är att med tiden både utveckla och förbättra det och ni är en självklar del av det
arbetet. Som ni ser har vi röstat fram vinnaren bland era namnförslag – och vi säger Grattis till SWEA Berlin, som föreslog Webb‐Inn!
Andra förslag var TeknikSWEA, TeknikSweorTalar, Tekniska Sidan enligt SWEA, Webbnytt, Sajtnytt, SWEAInternNews, SWEBBEN och
Webba. Tack till alla avdelningar som deltog.
Nästa steg blir då att skaffa fram en fin logga till Webb‐Inn. Vi vet att det finns många duktiga konstnärer därute i SWEA‐Land och vi
vill höra från er. Skicka in ert bidrag tillsammans med namn och avdelning till weblocalnews (at) swea.org senast den 30 november.
(Det är helt OK om det är någon som inte är webbredaktören som har gjort teckningen!)
I samband med vårt arbete mot förbättrad kommunikation, har webbredaktionen under den senaste tiden arbetat hårt med att ta
fram riktlinjer för vårt gemensamma artbete med dels en IT‐policy som gäller alla som använder elektroniska kommunikationsmedel
inom SWEA samt en arbetsbeskrivning för SWEAs lokala webbredaktörer. Den här månaden behöver vi er hjälp med att noggrannt
läsa igenom dokumenten och komma med konkreta förslag och förbättringar vad gäller innehåll av dessa dokument. Detta är ett
viktigt steg och vi ber er se detta som ett nödvändigt bidrag mot förbättrat samarbete och kommunikation. SWEAs IT‐policy tar upp
generella regler för e‐post och webbplatser, förväntningar angående lokala avdelningar samt informationssäkerhet och
informationshantering. Arbetsbeskrivningen för de lokala webbredaktörerna ska förtydliga ansvar och riktlinjer på lokal och
internationell nivå. Dokumentfilerna finns att hitta här:



IT‐policy: http://www.swea.org/itpolicy___4657.aspx
Arbetsbeskrivning för lokala webbredaktörer: http://www.swea.org/arbetsbeskrivning___4650.aspx

Vi ber er ha era förslag inlämnade till oss på webit (at) swea.org senast den 30 november, 2009, då båda dokumenten skickas till
SWEAs Internationalla styrelse för ett slutgiltigt godkännande.
Ett intressant arbete under den senaste månaden har varit att försöka få kontakt med alla avdelningars webbredaktörer och
webblag. Anledningen till detta insamlande av kontaktinformation är möjligheten att meddela nyheter och förändringar, då främst
genom våra nyhetsbrev. I decembers Webb‐Inn kommer vi att annonsera en enkel undersökning för att få bättre information om hur
ni fungerar inom era respektive avdelningar. För att komma vidare i vårt arbete ber vi att ni alla tar er tid och besvarar frågorna på
bästa möjliga sätt.
Efter vårt senaste möte med Tankbar, håller vi nu på med att rätta till småfel för att göra verktyget enklare för oss alla. Vi ber därför
om ert tålamod och hoppas att detta blir omhändertaget inom en relativt snar framtid.
Vad gäller era lokala sidor skulle webbredaktionen vidare vilja veta om det finns intresse för funktioner som räkneverk, bildgalleri,
kalender och Paypal mot viss årsvis betalning. Vi vill dessutom göra er uppmärksamma på att ni kan nu beställa
bannerannonsfunktionen för bara 1000SEK/år! Kommer er beställning oss tillhanda innan den 30 november erhåller er avdelning
december månad gratis! Har ni funktionen men vill avsäga er den för 2010 måste den informationen vara oss tillhanda senast den 1
december, 2009.
Vi vill dessutom göra alla lokala webbredaktörer medvetna om att direktkontakt med Tankbar samt självbidragna fel som leder till
felsökning kan leda till extra kostnader för lokalavdelningen. Det är därför väldigt viktigt att noggrant följa alla riktlinjer från våra
manualer och från Marja, vårt lokaavdelningsstöd.
Nästa nummer av Webb‐Inn kommer ut precis innan webbredaktionens julledighet i mitten av december. Vi tar gärna emot frågor
och förslag om vad ni gärna ser presenterat i Webb‐Inn, december 2009!
Kom ihåg att vända er till google‐gruppen för stöd samt till SWEAs forum ”Tyck och Tänk”!
Vänligen,
Sophie Abrahamsson (SWEA Milano)
Weblocalnews (at) swea.org
Kontaktperson Tankbar
Marja Collin (SWEA Singapore, weblocalsupport (at) swea.org)
SWEA Internationals Webbredaktör
Li Thornton (SWEA Hawaii, webmaster (at) swea.org)

