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Hej kära Sweor!
Vi vill börja med att presentera Webbredaktionens två nya journalister: Ingrid Maria Ericsson från SWEA New York och
Johanna Stienholtz från SWEA Melbourne. Vi är mycket glada över detta tillskott och önskar dem välkomna till vårt gäng!
Denna månads Webb-Inn har vi valt att helt ägna åt Webbprojektet för
MÅNADENS TIPS: Webbredaktionen söker
efter en Social Media Resurs att knyta till vår
att ge en kort sammanfattning av tankarna bakom projektet och var vi
redaktion. Är du kunnig och intresserad av
står idag. Bakgrunden till projektet med ett nytt webbhotell för swea.org
sociala medier? Vill du vara med och inspirera
är bl. a. det nuvarande systemets brister i funktionalitet och
och påverka hur SWEA framställs i olika
administration. Efter en enkät till de lokala webbredaktörerna som
sociala media? Skriv till oss och berätta mer –
genomfördes under 2009/10 framkom många bra idéer och synpunkter
webmaster@swea.org
på funktioner som man saknade och dessa har vi utgått ifrån i vårt
arbete. Målet med det nya webbhotellet för swea.org är att bidra till att tydligöra och stärka SWEAs
kommunikationsstrategi, som med en modern webblösning (webbhotell och CMS) ska förenkla uppdatering och
administration kring webbplatsen och på ett bättre sätt svara mot de krav på effektivitet och enhetlighet som vi ställer på
vår webbplats. Några av ledorden för oss har varit tanken på att det ska vara enkelt att nå ut med information (externt
och internt), att underlätta supporten samt bidra till att SWEA, som en modern organisation, förmedlar en enhetlig och
positiv bild i världen.
När vi under arbetets gång analyserade de olika funktioner och krav vi ställt upp på det nya webbhotellet gjordes detta
med hänsyn till webbplatsens olika målgrupper och intressenter. Utmaningen har varit att hitta lösningar som passar
både SWEAs medlemmar (de lokala avdelningarna, kommittéerna samt SWEA International), externa personer (nyfikna
icke-medlemmar, företag och organisationer) samt våra annonsörer (internationella och lokala).
Projektgruppen har under våren och sommaren samlat in information från flera olika leverantörer med olika typer av
lösningar som vi nu håller på att sammanställa. Under novembermånad kommer vi att presentera en rekommendation till
Styrelsen där vi presenterar de olika systemlösningar som vi studerat tillsammans med en kostnadskalkyl. Efter att
Styrelsen har tagit ett beslut räknar vi med att snabbt kunna börja det stora arbetet med att utbilda de lokala
webbredaktörerna samt att börja överflyttningen av information från nuvarande system till det nya. Vi kommer att börja
processen med att planera hur varje grupp (avdelning, kommitté, osv) ska genomföra sina uppdateringar, genom att
varje grupp börjar med att utvärdera innehållet av sina nuvarande sidor/webbplats. Mera information om detta senare.
De lokala webbredaktörernas intresse och engagemang betyder mycket för projektets genomförande. Vi är därför måna
om att höra vad ni tycker om webbprojektet. Vi söker just nu personer som skulle vilja vara med i de Referensgrupper
som vi vill starta för att komma i kontakt med lokala webbredaktörer runt om i SWEA-land och som vill vara med och
påverka och komma med idéer till vår Projektgrupp. Hör av dig till webmaster@swea.org – vi är intresserade av dina
synpunkter!
Vi vill även passa på att informera om att de nya Riktlinjerna för Sociala Medier är färdigställda – här kan ni läsa mer:
http://swea.org/webarchive/data_foreningar/webbredaktionen/docs/SWEA-riktlinjer-socialaMedier-20121016.pdf
Tills vi hörs igen, må så gott!
Anna Orsini, Webbredaktör och Cecilia Wettstam, Webbprojektet
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