Till samtliga lokalavdelningar,

Juni 2010

Sommar, sommar, sommar....
Visst är det underbart med denna grönska, vackra blommor och kvittrande fåglar runtomkring oss,
för att inte tala om alla studenthattar som muntert slängs upp i luften världen över...
Som ni vet har vi sedan några månader tillbaka arbetat på en förhandling med Tankbar och vi tackar
för ert tålamod med detta. Förhandlingen är ännu inte komplett, men vi hoppas kunna meddela
slutresultat direkt efter vårt sommaruppehåll.
Vi söker nu också hjälp från er vad gäller nytt webbhotell, då vi anser det fördelaktigt att samtidigt
söka ytterligare alternativ. SWEA är en idéell organisation, så pris bör hållas till ett minimum och
service till ett maximum. En huvudsida, samt minst 100 underavdelningar måste kunna hållas utan
problem. Funktioner som bildgalleri, kalender, låsta sidor och annonser måste kunna läggas till.
Webbhotellet bör ha en komplett lösning innehållande både design, layout och mall. Känner ni till
något företag som fungerat bra och klarar av detta hör av er till Vicki på webit (at) swea.org senast
den 12 juni.
Sist, men absolut inte minst, vill vi hälsa avgående FORUMredaktören Anna Sjöblom (SWEA
Milano) och Emelie Krugly (SWEA London) hjärtligt välkomna som webbredaktionens journalister!
I och med detta tackar vi på webbredaktionen för ett fint samarbete och meddelar att vi har uppehåll
från och med den 14 juni fram till den 16 augusti. Som alltid finns vi till hands vid akuta problem, som
hacking och liknande. Kom då ihåg att skriva ”AKUT”, namn på avdelning det gäller samt vad det är
som är akut i ämnesraden.
Vi önskar er alla en underbar sommar och ser fram mot
ett fortsatt gott samarbete och hörs igen lagom till
kräftskivesäsongen!
Vänligen,
Li Ansefelt Thornton (SWEA Hawaii)
SWEA International webbredaktör

MÅNADENS TIPS:
Mycket information om den lokala
webbredaktörens arbete finner ni i
arbetsbeskrivningen samt SWEAs ITPolicy som finns att hämta hem från
www.swea.org/webbredaktionen
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