Till samtliga lokalavdelningar,

Oktober 2010

Nu är verkligen hösten på gång! Mycket spännande händer i SWEA-världen både lokalt och
på webben.
Webbredaktionen söker en layoutansvarig! Har du tid över och intresse av att arbeta med
oss, skicka din CV till Li på <webmaster (at) swea.org>.
Webbredaktionen har precis utvecklat en webbsida som har som mål att ge tillgång till var
avdelnings medlemstidning. Vi har inkluderat den information som finns på var
lokalavdelnings webbplats i dagsläget — och upptäckte var att det var flera avdelningar som
antigen inte ger ut en medlemstidning eller som inte har lagt upp den på sin webbplats. En
annan upptäckt var att en avdelning (SWEA Seoul) har gått över till en blogg i stället för en
medlemstidning! Har din avdelning en medlemstidning på webben, men inte finns inlagd på
nya samlingssidan, hör av er med namn på avdelning och länk så lägger vi in den.
Adressen till denna samlingsida är http://swea.org/lokalasweapublikationer___978.aspx. Man
kan också klicka sig fram via swea.org
→ MEDLEM → Medlemsförmåner →
Medlemstidningar → lokala SWEA-publikationer.
Några observationer:
•

Enklast att inkludera (och mest stilrent) är när det finns en "samlingssida" där man
kommer åt, antigen direkt eller via underliggande sidor, alla medlemstidningar en
avdelning har gjort. Det finns flera alternativ att åstadkomma detta så kontakta gärna
Vicki <webIT (at) swea.org> och diskutera idéer för din avdelnings webbplats.

•

Avdelningens sida/or om nyhetsbladet blir trevligare och mer lättläst om där finns en bild,
t ex framsidan av tidskriften. För idéer, se gärna Boston, Hong Kong, Köln/Bonn, Los
Angeles, Luxumburg, Marbella, Michigan, Moskva, Paris, Philadelphia, San Francisco,
Seattle, Schweiz (Zürich+Genéve), Toronto, och Wien.

•

En annan trevlig idé är att även ge en kortfattad sammanfattning av innehållet. Några
avdelningar som gör på det viset är Austin, London, och New York.

•

Mest vanligt är att lägga upp medlemstidningen som PDF. Ibland ger avdelningar
information om hur man kan ladda hem Adobe Reader (som är bra i fall en person har
aldrig haft tillfälla att göra det tidigare). En avdelning, North Carolina, använder istället en
"self-publishing" tjänst, issuu.com, för att lägga upp sina tidskrifter.

•

Något att tänka på är om er avdelning nämner att gamla nummer av medlemstidningen
ligger uppe på swea.org. Webbredaktionen håller successivt på att rensa bort gammal
information och flytta till lämpliga aktiva webbsidor. Förlitar er avdelning sig på att gamla
kopior av nyhetsbrevet ligger på SWEA Internationals webbplats, kontakta oss så vi kan
se till att allt hamnar på rätt ställe.
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•

Webbredaktionen har ytterligare idéer för samlingssidor, men det är svårt att hålla
sådana samlingssidor aktuella. Vi tar gärna emot era idéer till dessa och hur vi ska kunna
lösa problem med brutna länkar.

•

Efter kommunikation mellan flera ordföranden och medlemstidningsansvariga kom idén
med en diskussionsgrupp upp. Därför är ett forum där alla medlemstidningsredaktörer får
möjlighet att dela erfarenheter och idéer upplagd under swea-newslettereditors@googlegroups.com. Vi har skickat ut information om gruppen till alla AO och
hoppas att det kommer till nytta för många avdelningars nyhetsbladredaktörer (eller
bloggredaktörer!).

En till nyhet som webbredaktionen för närvarande arbetar på är SWEAs anslagstavla. Den
kommer att ligga under adressen http://swea.org/anslagstavlan. Sidan ”erbjudanden” ersätter
”erbjudanden” som tidigare fanns direkt under swea.org → MEDLEM → Medlemsförmåner.
Det är viktigt att ni uppdaterar eventuella länkar dit från era lokala webbplatser.
Vi väntar med spänning för att höra från styrelsen hur det blir med andra tjänster som
kontaktsidan, köp/byt/sälj, rumsförmedling och ”soffsurfing” och återkommer så fort vi har
mer information. Vill du dela med dig av förslag och idéer vad gäller denna sida vänligen
kontakta Naty på <webbannerads (at) swea.org>
Igen vill vi tacka alla som jobbar med Tankbar för ett otroligt tålamod vad gäller era
webbplatser och dess uppdatering. Den uppdaterade RFPn för ny webblösning ligger nu hos
styrelsen för godkännande, och kommer så fort det
är klart att skickas ut till flera olika företag. Har ni
MÅNADENS TIPS:
förslag på lämpliga företag skicka dom till
För att göra det enkelt att länka till
webbredaktionen snarast möjligt!
sidor som ”program” och ”SWEAblad” skapa alltid en fast
landningssida t ex ”överblick över
avdelningens tidskrifter” i stället för
en sida som gäller bara för året.

Hösthälsningar,
Lena Nilsson och Malin Melin
weblocalnews (at) swea.org
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 Ansefelt 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
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