	
  

Till samtliga lokalavdelningar,

April 2012

Hej kära Sweor!
Vi vill välkomna fyra nya medarbetare till webbredaktionen!

MÅNADENS TIPS:

Evelina Attervall, SWEA Chicago, tar över efter Li Thornton som bildredaktör.
Båda jobbar sida vid sida fram till sommaruppehållet då Li avgår som
medarbetare på webbredaktionen. Li finns dock med som rådgivare och kan
nås på liant64(at)gmail.com. Evelina nås på den vanliga bildredaktörsadressen
webpictureed(at)swea.org.

Har du varit på en rolig SWEAtillställning och vill berätta det för
alla Sweor?

Annica Ljung-Göbel, SWEA Köln-Bonn, har hoppat på den nya posten som
layoutare och håller på med träning i det jobbet. Annica kommer att jobba i
nära samarbete med webbredaktören, bildredaktören och webbens lead
journalist och kommer främst att arbeta med swea.org och Hänt i SWEA-Land.

Skriv då ett kort reportage och
skicka det tillsammans med 3-5
bilder till Anna på
webleadjournalist(at)swea.org

Elin Rennerfelt, SWEA Denver, har accepterat posten som journalist (med koncentration på mat och matkultur) och
layout-medarbetare för SWEA-land. Hon kommer jobba hand i hand med Anna Sjöblom och Annica och kan nås på
webjournalist(at)swea.org.
Sanna Wilkinson, SWEA Orange County, kommer att vara en av huvudpersonerna för webbhotellprojektet, och
kommer att jobba parallellt med Vicki Almstrum med detta. Vi söker fortfarande villiga personer att vara med om
uppbyggandet av nya hotellet så hör av dig till Vicki på webproject(at)swea.org om du känner att du kan hjälpa till.
Vill du läsa mer om våra nya medarbetare och alla andra medarbetare på webbredaktionen kan du hitta det på
swea.org/webbredaktionen under menyn Medarbetare.
SWEAs sommarplanering fortsätter så om du befinner dig hemma i Sverige under sommaren gå in och titta på
swea.org ofta så du inte missar något av intresse.
IT-Policyn håller på att genomgå sin årliga uppdatering. Om ni har några förslag på förbättringar eller bara
kommentarer, mejla gärna Malin Melin som är ansvarig för uppdateringarna. Hon kan nås på webIT(at)swea.org.
SWEA Intenational finns nu på Facebook! Välkomna att enkelt kunna dela med er av era idéer och tankar eller ställa
frågor till alla världens Sweor genom att gå in och "gilla" (www.facebook.com/SweaInternational).
Vi hälsar er alla en skön Valborg!
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