Till samtliga lokalavdelningar,

Augusti 2010

Välkommen tillbaka från ”sommarlovet” alla webbredaktörer ute i SWEA-land!
Vi hoppas att ni har haft en trevlig och avkopplande sommar med familj och vänner runt om i världen!
MEN nu är det dags att börja jobba med era webbplatser igen!
En liten ”sommar städning” kan vara en bra mjukstart inför hösten! Titta gärna runt på era lokala sidor och uppdatera
era evenemang inför hösten och arkivera eller ta bort gammal information.
Under våren och sommaren har en hel del information uppdaterats pa webben. Surfa gärna runt på webbredaktionens
webbplats. Där man kan bl a läsa om;
• IT policyn
• arbetssbeskrivning för de lokala webbredaktörer,
• nyhetsbreven
• en presentation av vilka vi är som jobbar i webbredaktionen
• svar från webbredaktionen på frågor från lokala webbredaktörer
Även några nya medarbetare har tillkommit under sommaren! Detta nyhetsbrev har skapats av två ”nykomlingar”,
Lena Nilsson som kommer att ansvara för lokalavdelningsstöd och Malin Melin som är funktionsansvarig. I nästa
nummer av Webb-Inn kommer en mer utförlig beskrivning av hela webbredaktionen och vad vi gör. Skicka oss gärna
förslag och idéer på vad ni vill läsa om i framtida nyhetsbrev!
Vi vill även tacka er alla för visat tålamod, och att vi fortsätter arbetet med
kravspec (eller rättare sagt, ”Request For Proposal, eller RFP) för att söka
nytt webbhotell och ber att få återkomma så fort vi har nyheter om det.

MÅNADENS TIPS:

Vänligen,

Webbredaktionen stöder de lokala webbredaktörerna i frågor om Tankbars programvara samt ger information om vad
som bör och inte bör publiceras genom ITPolicyn.

Lena Nilsson (SWEA Marbella) och Malin Melin (SWEA Houston)
weblocalnews (at) swea.org
webfunctions (at) swea.org

Webbredaktionen ansvarar dock inte för
instruktion i användandet av datorer eller
program, inklusive Photoshop & Word.

Vi önskar er alla en fortsatt trevlig sommar (den är ju inte slut än, eller
hur?) !

FÖR STÖD:
Lokalavdelningsstöd Tankbar
Lena Nilsson (SWEA Marbella)
weblocalsupport (at) swea.org

Webbredaktionens Funktionsansvarig
Malin Melin (SWEA Houston)
webfunctions (at) swea.org

Webbredaktionens Bannerannonsansvarig Nathalie
Saathoff (SWEA Milano)
webbannerads (at) swea.org

Webredaktionens Bildansvarig
Natasha Banegas (SWEA South Florida)
webpictureed (at) swea.org

Webbredaktionens Journalister
Anna Sjöblom (SWEA Milano)
Emelie Krugly (SWEA London)
webjournalist (at) swea.org

Webbredaktionens IT Experter
Vicki Almstrum (SWEA Austin)
Jessica Skold (SWEA Atlanta)
webIT (at) swea.org
SWEA Internationals Webbredaktör
Li Thornton (SWEA Hawaii)
webmaster (at) swea.org

SWEA Webbredaktions webbplats: http://swea.org/webbredaktionen
Kommunikationsgrupp för lokala webbredaktörer: http://groups.google.com/group/swea-webmasters

