Till samtliga lokalavdelningar,

Mars 2011

Hej kära Sweor!
Hoppas året har börjat bra för er alla. På
webbredaktionen är vi i full gång, och det antar
jag att ni är på de lokala avdelningarna med.
Man tror att man ska hinna med så mycket, men
tiden rinner snabbt ifrån en. Vi vill påminna om
några saker som ni som lokalavdelningar måste
fundera över denna månaden.
För er som har bannerannonser på era
hemsidor, är ni nöjda? Vi hoppas på det, och ber
er kontakta oss senast den 31 mars, 2011, om ni
INTE vill fortsätta med denna servicen, så att vi
kan undvika att skicka er fakturan för 2011. För
er som inte har bannerannonsfunktionen, men
gärna skulle vilja lägga till den, hör av er till mig
(Jessica) så ordnar vi det. Kostnaden ligger
fortfarande på 1000 SEK/år.

MÅNADENS TIPS:
Hur ändrar man storlek på kort man vill lägga
upp på sin hemsida under Tankbar?
• Lägg in kortet i den storleken du redan har det
i.
• Högerklicka på kortet så har du möjlighet att
ändra storlek ("Egenskaper för bild").
• Ett nytt fönster poppar upp, och längst ner i
det fönstret kan du justera bredd och höjd.
Om du vet hur bred du vill ha bilden t.ex. så
ändra det numret och klicka sedan på ikonen
för "Bibehalla proportioner" så justeras höjden
efter hur mycker du ändrade bredden.
• Om du vill ändra vart på sidan som bilden
ligger, klickar du sedan på "Bildjustering", där
du kan välja höger, vänster, uppe, nere, eller
mitten.
• När allt är klart, klicka "OK"
Det var väl inte så svårt?? Lycka till!

Just nu pågår SWEAs världsmöte i Kuala Lumpur! Flera delar av swea.org är dedikerad till
mötet med information och reportage (framsidan, swea.org/vm, och swea.org/swealand). Efter
mycket planerande kom idén till att föra en blogg under VM till liv. Ett nytt
kommunkationsmedel som alla Sweor världen runt dagligen kan läsa för att följa vad som
händer i Kuala Lumpur. Du hittar bloggen här: http://swea-vm2011.blogspot.com/. Fyra
bloggförfattare finns för tillfället, men vi söker flera, så är du i Kuala Lumpur och vill hjälpa till
med det hör av dig till Vicki (webit (at) swea.org). Kom ihåg att informera era
avdelningsmedlemmar om bloggen så de kan ”vara med” även om de inte är på mötet i
person. Vi tar gärna emot kommentarer och förslag eftersom vi hoppas att blogg kan bli nya
sättet för kommunikation under olika SWEA-evenemang. På så vis kan alla Sweor som inte
har möjlighet att personligen vara med ändå känna sig delaktiga. TIPS: Lägg gärna till en puff
eller nyhet på er lokala webbplats! Se Austin (swea.org/austin), Atlanta (swea.org/atlanta), och
Toronto (swea.org/toronto) för tre olika sätt att lägga upp informationen. Vi har redan upptäckt
att mycket av trafiken till bloggen är tack vara länkar på de lokala webbplatserna!!
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Webbredaktionen söker ett antal journalister som kan hjälpa till med artiklar och reportage. Vi
välkomnar två nya medarbetare i webbredaktionen; Sofia Rönnqvist (SWEA Singapore) och
Rebecca Elgebrand (SWEA Los Angeles). Vill du läsa mer om oss som jobbar på
webbredaktionen? Titta in på webbredaktionens webbplats (se webbadressen vid slutet på
Webb-Inn) under MEDARBETARE. Vårt mål är att ha flera webbjournalister som enkelt kan
leta nyheter från olika delar av världen och regelbundet lägga till nya intressanta reportage. Vi
tar också gärna emot enstaka artiklar; så om ni har förslag på något kul som händer eller
känner en SWEA med ett intressant jobb eller hobby, ta kontakt med Anna (webjournalist (at)
swea.org).
Webbredaktionen söker dessutom en Swea med god webbkunskap som hjälp med
layoutfrågor. Ta gärna kontakt med mig (Jessica) om du vill veta mera! (En beskrivning finns
på swea.org under ”OM SWEA -> Lediga jobb”)
Vi vill påminna om att all ny information först finns på swea.org, så för att hålla er uppdaterade
om vad som händer och sker inom SWEA, titta in minst en gång i veckan. Gå samtidigt gärna
in på både annonsörernas hemsidor (via alla bannerads till höger) och Sweornas egna
medlemsförmåner (som man hittar http://swea.org/medlemsformaner___5744.aspx). Köper ni
något, kom ihåg att meddela att ni sett annonsen på swea.org.
Vänliga hälsningar,

Jessica Sköld
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