Till samtliga lokalavdelningar,

December 2011

Kära Sweor!
Julen står för dörren, adventsstakar dekorerar våra fönster
och vi bakar kakor, slår in presenter och går på julbord,
julfester och bazaarer med nära och kära.
På swea.org kan ni nu läsa om svenskt julfirande världen
över där vi Sweor organiserar och står i för att behålla det
mesta av det bästa som hör julsäsongen till. För andra året i
rad erbjuder vi genom adventskalendern, en virtuell julresa på
swea.org. Varje dag mellan den 1 och 24 december kan du
öppna en lucka och finna allt från goda recept till artiklar om
våra Sweor världen över. Vi är speciellt glada över att i år
kunna arrangera en fototävling med ett vackert
bärnstenssmycke med ett värde av 1000 SEK, skänkt av
SWEAs grundare Agneta Nilsson, som pris. För mer
information om hur du kan delta tävlingen, gå in och öppna
lucka 1 den första december!

MÅNADENS TIPS:

Under webbredaktionens
mejlstopp, kommer vi som vanligt
att ha ett jour-schema för
webmaster(at)swea.org
adressen. Jour-schemat finns
snart 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.

Håll ögenen öppna för det sedvanliga juluppehållet. Information kommer inom kort på swea.org.
Om du har funderat på hur det skulle vara att jobba med SWEA Internationals webbredaktion, ta
kontakt med oss! Vi kommer att ha flera lediga positioner under de kommande månaderna.
Vi på önskar er alla en riktigt god jul och gott nytt år!

Webbredaktionen
FÖR STÖD:
Lokalavdelningsstöd Webbplatsen
Lena Nilsson (Marbella)
weblocalsupport (at) swea.org

Webredaktionens Bildansvarig
Li Ansefelt Thornton (Hawaii)
webpictureed (at) swea.org

Webbredaktionens Bannerannons och Anslagstavlans ansvariga
Nathalie Saathoff (Milano)
webbannerads (at) swea.org

Webbredaktionens IT Experter
Vicki Almstrum (Austin)
Malin Melin (Houston)
webIT (at) swea.org

Webbredaktionens Journalister
Anna Sjöblom (Milano)
Sofia Rönnqvist (Singapore)
Emelie Krugly (London)
Rebecca Elgebrand (Los Angeles)
webjournalist (at) swea.org

SWEA Internationals Webbredaktör
Jessica Sköld (Atlanta)
webmaster (at) swea.org

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

