Till samtliga lokalredaktioner,

December 2009

Först och främst är det på sin plats att säga tack för året som gått och önska en riktigt god jul till er alla!
Året 2009 har varit ett händelserikt år. Vi har gjort ändringar, som förhoppningsvis lett till förbättringar i
Tankbar (webbhotellet), swea.org webbplats, webbredaktionen och kontakten med avdelningarna. Vi tackar
för er samarbetsvilja och ert tålamod och ser fram emot att fortsätta i samma anda 2010.
Webbredaktionen stänger för jullov mellan den 12 december och 10 januari. Under den perioden kommer
vi att ta ledigt från arbete med uppdateringar och vidareutveckling. Vi kommer endast att kunna hjälpa till i
de mest akuta problem. Vid akuta hjälpbehov kontakta oss på SWEA webbredaktion (se adresslistan längre
ner) och ange: lokalavdelningens namn, ”AKUT” i ämnesraden, så försöker vi svara så fort det går.
Innan vi tar ledigt för jul och nyår vill vi informera er om det som är på gång:
•

Distribution av Webb-Inn – Vi har fått många frågor om till vem Webb-Inn ska distribueras.
Svar: Webb-Inn skickas till alla webbredaktörer, AOs och den internationella styrelsen. Webb-Inn
riktas 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!

•

Policy dokument – Vad gäller de två policy dokumenten har webbredaktionen fått mycket positiv
feedback och tackar för ert visade intresse. Självklart handlar det om ett arbete som kommer att
fortgå och vi tar gärna emot kommentarer fram till mitten på januari inför nästa uppdatering. Vi
väntar oss att slutversionen på båda dokumenten kommer att vara på plats i slutet av 2009 eller
början på 2010.

•

Enkät om lokala webbplatser – Som en del i det förbättrade samarbetet mellan webbredaktionen
och lokalavdelningarna vill vi på webbredaktionen gärna veta mer om er, dvs vad ni på de 78 olika
avdelningarna utför och vilken problematik ni möter på. Vi har därför arbetat fram en enkät för
lokala webbredaktörer, men välkomnar svar även från AOs och andra intresserade. Era svar ska
vara hos oss senast den 25 januari, 2010.
o

Till enkäten http://survey.anp.se/41465C4B7146465B4571/

•

Earthlink / chapters-swea.org – De flesta avdelningar som har kvar webbplatsen på earthlink har
fått nytt lösenord under hösten. Om din avdelning är kvar på earthlink men inte har hunnit
uppdatera ännu är det viktigt att maila till webIT (at) swea.org för att få informationen innan det är
dags för er att uppdatera avdelningens webbplats.

•

Bannerfunktionen – Den årliga kostnaden för bannerfunktionen är just nu 1000 SEK.
Avdelningar som ännu inte har bannerannonsfunktionen och som skyndar att beställa den innan
jullovet får december 2009 på köpet. Om er avdelning inte längre vill ha funktionen, så måste den
tas bort innan den 25e januari, annars blir avgifter för 2010 på 1000 SEK automatiskt fakturerad.

•

Överblick på program och nyhetsbrev i SWEA-land – WebIT gruppen [webIT (at) swea.org]
arbetar just nu på två samlingssidor med länkar till alla avdelningars program och nyhetsbrev.
Tills vidare finns sidorna på earthlink servern, men när vi har kommit lite längre i processen ska
de flyttas över till Tankbar. Målet med samlingssidorna är att de ska vara smidiga och användbara
och inte behöva uppdateras speciellt ofta (dvs att länken till informationen måste vara stabil från
månad till månad eller säsong till säsong). Ibland kan det behövas lite omorganisering på en
avdelnings webbplats för att skapa en permanent URL till informationen. I vissa fall har Vicki från
webIT gruppen hört av sig via epost till lokala webbredaktören och AO med frågor och
funderingar – men nu söker vi på webbredaktionen hjälp från er alla med detta projekt! Kom gärna
med kommentarer, uppdateringar, förslag, frågor och feedback fram till den 25e januari. Efter vi
har hanterat alla förslag publiceras sidorna på Tankbar, förhoppningsvis i början på februari.
o
o

Utkastsidan som ger översikt på avdelningars program:
http://www.chapters-swea.org/avd-program.htm
Utkastsidan med information om avdelningars nyhetsbrev:
http://www.chapters-swea.org/nyhetsbrev.htm

•

Teckningstävling – Teckningstävlingen för Webb-Inn har gett några svar så vi förlänger den med
en månad – fram till den 25e januari. Så se till att leta reda på alla era talanger ute i SWEA-land.

•

Webbredaktionen söker medarbetare – Sist men inte minst söker webbredaktionen nya
medarbetare. Vi behöver en layoutansvarig, en bildredaktör, en funktionsansvarig samt en
bannerannonsansvarig. Ni finner beskrivningar samt hur ni går till väga med ansökningarna på
http://swea.org/ledigajobb___1299.aspx. Vi ser fram emot att höra ifrån er!

Nästa nummer av Webb-Inn kommer i början på februari. Än en gång, tack för det här året och en riktigt
god jul och ett gott nytt år till er alla runt om i världen.
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