Till samtliga lokalavdelningar,

Mars 2010

Vi hoppas att ert arbete ute i SWEA-land fungerar bra och att ni känner er inspirerade och
motiverade. För er som nyligen tagit er an rollen som webbredaktör vill vi på
webbredaktionen önska er varmt välkomna samt bjuda in till vår googlegrupp, ett enkelt och
praktiskt sätt att arbeta tillsammans och utbyta erfarenheter: http://groups.google.com/
group/swea-webmasters/. Det är också viktigt att webbredaktionen får in alla lokala
webbredaktörers e-post adresser, så om ni är osäkra på om vi har den, var vänlig och ta
kontakt med webbredaktionens IT grupp, webIT (at) swea.org.
Vi vill tacka er som svarade på enkäten, som vi nu jobbar vidare med. Enkäten, som
webbredaktionen hade på gång under december 2009 – januari 2010, fick totalt 61 svar,
som representerade hela 54 av SWEAs totalt 74 lokala avdelningar. Här ger vi lite snabba
resultat som smakprov.
Av representerade avdelningar är 41 redan lanserade på Tankbar (swea.org), 4 håller på att
flytta från chapters-swea.org till Tankbar, 4 är kvar på chapters-swea.org, och 6 har valt en
egen domän/server set-up (d.v.s., varken Tankbar eller chapters-swea.org).
Angående tilläggsfunktioner på Tankbar, var det förstås framförallt avdelningar som redan
finns på Tankbar eller är som är på väg dit som svarade.
Mest intressant var tillägg av ett bildgalleri inom Tankbar; andra var formulär för att anmäla
sig till evenmang; på delad tredjeplats kom räkneverk och kalender, och sedan kom
PayPalfunktionen. Minst intressant (men fortfarande av intresse) var ett enkätverktyg för att
göra djupare undersökningar. Tabellen visar en sammanfattning över dessa resultat.

Bildgalleri inom Tankbar
Formulär för att anmäla sig till evenemang
Räkneverk inom Tankbar
Kalender inom Tankbar
PayPal för att ta emot betalning
Enkät för att göra något djupare undersökningar

Mycket
intressant
33
29
25
24
21
14

Kanske av
intresse
10
17
12
13
17
27

Inte alls av
intresse
7
5
10
7
7
6

Inget
svar
11
10
14
17
16
14

Ytterligare resultat kommer att delges framöver.
Vi vill påminna alla lokala webbredaktörer att oavsett om webbplatsen ligger på swea.org,
chapters-swea.org, eller egen domän, om vikten av att ni går igenom eran webbplats med
jämna mellanrum för att uppdatera och ta bort gammal information. Under de närmaste
månaderna kan det hända att ni blir kontaktade av någon i webbredaktionen (Jessica eller
Marja) om förslag till förbättringar. Behöver ni hjälp eller idéer gå gärna in och titta på vad
andra avdelningar har gjort på sina sidor. Ta också hjälp av de övriga redaktörerna via
googlegruppen.
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Överlag att tänka på, vad gäller er webbplats (framförallt angående Tankbar, men även
andra till en viss utsträckning):
•

•
•
•
•
•
•
•

Tiden för den lånade topbilden med båten har nu gått ut och ni som ännu inte skickat in
en ny topbild för er avdelning ser nu endast en vit bakgrund. Vänligen skicka oss en ny
bild idag så lägger vi in den! Bilden ska vara representerande för er avdelning och
komma oss tillhanda utan text i formatet 72dpi och 1000x180 pixlar.
Startsidan bör innehålla en välkomnande introduktion samt en representerande bild.
Menyraden måste få plats på en rad. Förslag är att använda undermenyer, puffar eller
aktuellt inom Tankbar för att få fram information som ska synas på samma gång.
All text ska vara svart, med undantag om något ska observeras då en kort mening eller
ord kan vara röd.
Kontaktinformation till avdelningens styrelse måste vara lätt att hitta.
Alla @-tecken bör bytas till (at) samt ta bort länken (för att minska på spam).
Mallar bör användas så att text och bild får plats inom det vita fältet.
Nya uppdaterade manualer finns nu tillgängliga på swea.org/webbredaktionen under
”Tankbarmanual”.

Vi ber också om er hjälp vad gäller er avdelnings produkt/er. Dessa behöver finnas
representerade på SWEA Internationals webbplats. Om din avdelnings produkt inte finns
med i produktkatalogen på swea.org/sweaprodukter___963.aspx ber vi er vänligen skicka in
bild och länk till webmaster (at) swea.org så att vi kan lägga till den.
Sist men inte minst vill vi påminna er om att fortsätta skicka in intressanta händelser från ert
område, med kort beskrivning och länk, så att alla Sweor kan vara delaktiga i varandras
arbete och vardag. Välj själv ut speciell händelse och bifoga länk, så vi enkelt och effektivt
kan lägga upp passande information på swea.org.
Lycka till med ert pågående arbete! Varma hälsningar från oss på webbredaktionen.
Vänligen,
Sophie Abrahamsson (SWEA Milano)
weblocalnews (at) swea.org
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