Till samtliga lokalavdelningar,

Mars 2012

Hej kära Sweor!
Nu har SWEA börjat få full sving med sommarplaneringar. Det är ju bara
mars, men tiden går fort så planeringen för bl a sommarresan har redan
börjat. För er som spenderar sommaren i Sverige är detta alltid en rolig
träff. Information ligger nu uppe på hemsidan, så påminn gärna era
lokala medlemmar att gå in och titta ofta då ny information hela tiden
läggs upp.
I och med det nya året har flera nya webbredaktörer tillsatts, så kom
ihåg att meddela oss nya redaktörens e-postadress så dom inte missar
viktig information. Meddelande om ändring skickas till Vicki på webIT
(at) swea.org.

MÅNADENS TIPS:
Det finns Sweor som ännu
inte betalat sin medlemsavgift
för detta året – lägg gärna upp
information på hemsidan, eller
skicka ut en påminnelse att de
ska göra det snarast så dom
inte missar att delta i alla olika
internationella, regionala och
lokala träffar som nu planeras
SWEA-Land runt.

Som ny webbredaktör, gå noga igenom din avdelnings webbplats och
hör gärna av dig till Lena på weblocalsupport (at) swea.org om du har
frågor eller idéer. Behöver er avdelning en ny toppbild? Inga problem, skicka den nya toppbilden till Li på
webpictureed (at) swea.org, innan den sista april så lägger hon upp den.
Vår IT-Policy kommer snart att gås igenom, så hör av dig till Malin på webIT (at) swea.org senast den sista
april om du har något du känner är viktigt att lägga till. Se swea.org/itpolicy___4657.aspx
Webbredaktionen söker som ni redan vet tre nya medarbetare: webbredaktör, bildredaktör och
layoutansvarig. Vi har fått in CV från ett flertal intresserade Sweor, som kommer att kontaktas inom kort,
men välkomnar fler sökande tills besluten är tagna. Du 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 slutet av april.
Vi hälsar er alla en skön vår och en riktigt glad påsk!
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