Till samtliga lokalavdelningar,

Juni 2011

Glad Sommar kära Sweor!
Nu är sommaren här och det är dags för sista Webb-Inn tills i
höst. Hoppas många av er som bor “utomlands” kommer få
chansen att åka hem till vårt vackra Sverige och uppleva lite
svensk sommar och SWEA-aktiviteter.
Styrelsen har beslutat att behålla SWEAs fina anslagstavla
(swea.org/anslagstavlan) som har varit på prov nu i flera
månader. Det har visat sig ge bra resultat för många av de
Sweor som har använt sig av den. Om du har något som du vill
ha insatt över sommaren ber vi dig skicka in detta till Naty på
webbannerads (at) swea.org senast den 17 juni.

MÅNADENS TIPS:
SWEAs webbredaktion kommer att ha
mejlstopp i sommar mellan 20 juni och 31
juli, precis som SWEA Internationals
styrelse och kansli. Vi kommer under
mejlstopp att ha ett jour-schema för
webmaster(at)swea.org adressen. Jourschemat finns att se på webbredaktionens
webbplats.
Om det är något som måste ses till under
mejlstoppet, var vänlig skriv ”AKUT"
tillsammans med ärendet i mejlets
ämnesrad så att jouren förstår att det är ett
ärende som måste omhändertagas snarast.

Det rullar på med RFPn om nytt webbhotell, som vi har skickat
ut till flera företag. Det är en lång process, så besluten om nästa
steg kommer tidigast under hösten. Nu när SWEA funderar på
ett nytt webbhotell kan vi alla fundera över vad som kan
förbättras, förändras eller utvecklas. Hur bra fungerar dagens swea.org för dig som besökare? Vad tycker
du ska ändras? Finns det webbplatser du tycker visar idéer för vad SWEA bör sträva efter vad gäller
organisation, navigering o dyl i den ny-designade webbplatsen? Webbredaktionen kommer inom kort att
skicka ut en enkät till alla Sweor, där ni kan medverka i planering inför nästa steg av SWEAs webbplats. Vi
söker också namn på er som kan tänka er ställa upp i den ”focus group” som kommer att ge råd och hjälpa
till med prioriteringar. Vi hoppas få ut enkäten redan innan sommaren, så håll ögonen öppna!
Webbredaktionen har satt igång arbetet med ett SWEA-arkiv, som kommer förvara gamla artiklar,
pressreleaser och liknande, samt ett bildförråd som kommer innehålla bilder från bl.a. världsmöten,
regionmöten, och sommaraktiviteter, men även länkar till lokala avdelningars bildgallerier. Vi kommer att
behöva er hjälp med båda dessa projekt och mer information om det kommer att skickas ut under hösten.
För att inte “glömma” SWEA över sommaren, gå gärna in och läs alla intressanta artiklar vi har under Hänt i
SWEA-land (swea.org/swealand), ch glöm ej klicka på alla sponsorer när ni besöker SWEA webbsidor –
antal besökare avgör om sponsorer väljer att vara kvar, och det i sin tur påverkar SWEAs ekonomi.
Ha en underbar sommar allihop!
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