Till samtliga lokalavdelningar,

December 2010

Den första december tog jag över som SWEAs webbredaktör. Jag har en kärriar inom IT
utanför SWEA och hoppas kunna dela med mig av mina många erfarenheter under det
kommande året. Inom SWEAs webbredaktion har jag jobbat i nästan två år, och känner mig
helt redo för detta nya ansvar. Jag jobbar mycket nära de övriga i webbredaktionen och
tillsammans ska vi försöka ta SWEAs webbplats ytterligare ett steg in i framtiden år 2011.
Eftersom jag avgår som en av webbgruppens IT-experter kommer vår medarbetare Malin
Melin ta över det ansvaret istället för mig, och vi ser fram emot hennes ökade ansvar.
I övrigt ska jag göra mitt allra bästa för SWEA och alla medarbetare som har kontakt med
webbredaktionen på ett eller annat sätt.
Vi hoppas att ni har upptäckt de två nya sidorna som lanserades lagom till jul!
Adventskalendern blev verklighet tack vare ett förslag från Jamila Assel (SWEA Tunisien),
Tack Jamila! Slutresultatet blev en sida med 24 ”luckor” innehållande artiklar, recept, och
julintervjuer med Sweor världen över. Det har varit enormt roligt att sätta ihop den och vi ser
redan fram emot nästa års version, där vi hoppas att det även kan ingå tävlingar och andra
intressanta erbjudanden till alla medlemmar.
Titta också gärna på alla fina svenska julevenemang som arrangeras jorden runt. Båda
dessa sidor finns under JUL på nya SWEA-land (swea.org/swealand). Där finns även
reportage som ”17 frågor till en SWEA”, ”Vad gör Sweor när de inte jobbar med SWEA?”,
och rapporter från SWEAs jubiléer, sommarevenemang och möten. Har du en idé eller ett
förslag till artikel tar vi hemskt gärna emot dom på webjournalist (at) swea.org.
Vi har precis tagit beslutet tillsammans med redaktionskommittén att lägga till annonser på
fler webbsidor för att få ytterligare tillfällen för besökare att ta del av SWEAs annonser.
Genom att klicka på dessa får man inte bara fördel av annonsen, utan man hjälper
dessutom SWEA att få in annonsörer! Detta i sin tur hjälper SWEA som idéell organisation.
Gå gärna in och klicka, titta runt och ”handla”. Kom ihåg att berätta att du hittat annonsen
via swea.org.
Vår lokalavdelningsanvarig, Lena Nilsson, har jobbat intensivt under detta året med en
grundlig genomgång av alla lokala webbplatser och har precis sammanställt en mycket
överskådlig om än informell rapport om hur lokalavdelningarna anväder sina sidor. Vi
kommer under våren att kontakta nuvarande och nya webbredaktörer, med förlsag på idéer
och ytterligare användningsområden.
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SWEA webbredaktions ”Request for Proposal” (RFP) godkändes av styrelsen 2010-10-20.
Styrelsen har bett oss göra några små ändringar innan vi skickar ut till leverantörer efter
årsskiftet. Dagens version finns under ÖVRIGT på webbredaktionens webbplats;
swea.org/webbredaktionen. Ett stort tack till alla som hört av sig för att erbjuda sitt stöd och
sin kunskap i detta ärende. Ett brev, tillsammans med RFPn kommer att gå ut till flera
företag med webbhotell och servers så fort alla förslag till möjliga leverantörer är
sammanställda. Vi hoppas få positiva svar från nya företag med intresse av en stor kund.
För er med intresse av att se vad webbredaktionen arbetat med under året finns nu också
en avgångsrapport sammanställd av Li och upplagd under ÖVRIGT på
swea.org/webbredaktionen.
Webbredaktionen söker nya medarbetare! En layoutansvarig för nära samarbete med
webbredaktör och bildredaktör och journalister runt om i SWEA-land att enklare kunna
representera SWEA runt hela globen. Har du tid över och en av dessa uppgifter låter rolig
och intressant, vänligen hör av dig med en CV till Jessica på <webmaster (at) swea.org>
Vi inom SWEA har julstängt och mailstopp råder från och med den 18 december till och med
den 9 januari. Då webbredaktionen turas
om med jour går det bra att skicka akuta
MÅNADENS TIPS:
ärenden under denna tiden. Skriv då
SWEAs anslagstavla har slagit upp dörrarna!
”brådskande” i ärendesraden.
Fram tom VM erbjuder SWEA er gratis
annonsering. Vill du köpa, sälja eller byta
Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett
något, kanske hyra ut din lägenhet under
underbart nytt år!
julhelgen, kan erbjuda jobb eller bara vill ha
kontakt med svenskar världen över, hör av er
till Naty på <webbannerads (at) swea.org>.
Vänliga hälsningar,
Anslagstavlan och riktlinjer om hur man
Jessica Sköld
skickar in annonser kan hittas på
swea.org/anslagstavlan.
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