	
  

Till samtliga lokalavdelningar,

Februari 2012

God fortsättning kära Sweor!
Hoppas ni haft en riktigt skön och avkopplande julledighet och känner er redo
att köra igång ett fullpackat och intressant nytt SWEA-år.
Vi hälsar alla nya styrelsemedlemmar och webbredaktörer välkomna! Har din
avdelning en ny webbredaktör, vänligen meddela nya redaktörens e-postadress
till oss på webIT (at) swea.org så fort som möjligt.
Vinnaren i julkalenderns fototävling var Helena Dolk Tucker
från Florida (hennes bild här till vänster). Helena vann ett
vackert bärnstenssmycke donerat av vår grundare, Agneta
Nilsson. Vi gratulerar så hjärtligt!
I vår kommer det att meddelas en ny policy och riktlinjer vad
gäller SWEA och användandet av Facebook och andra sociala
media. Har du synpunkter eller idéer vad gäller detta, kontakta
oss så vidarebefordrar vi det till FB-gruppen.

MÅNADENS TIPS:
Det är dags att se över
bannerannonsfunktionen igen.
Om er lokalavdelning inte har den
funktionen, finns den att beställa
för 2012. För avdelningar som
redan har den funktionen
kommer en faktura att skickas i
början på mars. Vill ni avbeställa?
Skicka oss en e-post innan den
29:e februari!
Kostnaden är endast 1000SEK
för hela året, och en faktura
skickas ut i början av mars.

Ligger er webbplats under Tankbar och har en "tom" toppbild?
Skicka en representerande horisontell bild så lägger vi upp den. Vill er avdelning byta toppbild?
Skicka en ny bild senast 29 februari, så ändrar vi. Frågor? Kontakta Li på webpictureed (at) swea.org	
  
Anslagstavlan har fungerat bra och fortsätter på samma sätt som tidigare, dvs SWEA-medlemmar
kan helt gratis lägga upp privatannonser genom att kontakta Naty på webbannerads (at) swea.org. Alla gratisannonser
ligger uppe en månad för att ge mindre utrymme för utdateringar. Vill du förlänga tiden efter en månad kan du göra det
genom att kontakta Naty. Vi har under förvåren planer att tillsammans med styrelsen diskutera fram olika alternativ,
inklusive möjligheten att till en mindre kostnad, erbjuda annonsering även för Sweor med eget företag. Dessa Sweor
har i dagsläget ej möjlighet att annonsera på Anslagstavlan.
Produktsidan, swea.org/produkter har uppdaterats! Gå gärna in och titta på alla fina SWEA-produkter som finns att
köpa direkt från våra avdelningar. Har ni en produkt som ni vill gärna sälja men som inte finns med på sidan, skicka en
bild och länk till er produktsida till webIT (at) swea.org, så lägger vi till den. Viktigt att tänka på är att uppdatera era
lokala produktsidor så de pekar korrekt till SWEAs uppdaterade produktsida. Information om hur er avdelning kan
börja sälja en produkt finns på samma sida.
Webbredaktionen söker tre nya medarbetare: en webbredaktör, bildredaktör och layoutansvarig. Den som söker bör
vara initiativrik, kunna arbeta i grupp och ha tid och intresse för SWEA. Har du erfarenhet och kunskap inom SWEA är
det ett plus, men inget måste. Intresserad person bör kunna börja med att skugga redan nu för att sedan ta över jobbet
direkt efter årsmötet i april.
Välkomna tillbaka!
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Webredaktionens Bildansvarig
Li Ansefelt Thornton (Washington DC)
webpictureed (at) swea.org
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Sofia Rönnqvist (Singapore)

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

