Till samtliga lokalavdelningar

Februari 2013

Hej kära Sweor!
Ett nytt webbår har börjat och vi är nog alla lika nyfikna på vad det nya
året ska bjuda på. På webbredaktionen håller vi just på med att göra de
sista intervjuerna med de tjejer som sökt uppdraget som social mediaansvarig som vi ju utlyste innan jul. Vi har haft en hel del att fundera
över och vi har kommit fram till att vi ska försöka hitta två stycken
medarbetare för att på detta sätt täcka upp ett bredare spektra vad
gäller kompetens och för att även minska arbetsbelastningen. Vi ser
nyrekryteringar i nästa Webb-Inn.

MÅNADENS TIPS: Kom med och påverka – vi
söker lokala webbredaktörer som vill vara med i
våra Referensgrupper. Ta kontakt med oss, vi
är intresserade av dina åsikter kring swea.org.
Skriv till webmaster (at) swea.org

fram emot att kunna presentera dessa

Jag har precis lagt sista handen vid webbredaktionens Årsrapport för 2012 och när jag satte mig ner för att gå igenom
det som hänt under detta intensiva år med webbredaktionen så kunde jag ju inte annat än förundras över allt som hänt
och gjorts under året. Många nya medarbetare har tillkommit, däribland jag själv, och många viktiga uppgifter har vi
arbetat med. Vi har under hösten bl. a etablerat en ny avdelning på webben, Melbourne, som i dagarna dessutom
organiserar en storartad ”kick-off”. Vi har även etablerat PR-kommitténs egna sidor på webben och gruppen har redan
börjat att ladda upp PR-material, ett välkommet tillskott på webben för att förenkla nerladdning av allt som har med
SWEAs PR att göra.
Vår duktiga bildredaktör Evelina Attervall har beslutat att lämna oss och vi söker nu en ny och driftig medlem till vår
redaktion med ansvar för bildhantering. Läs mer om vad tjänsten innebär och vem vi söker: swea.org/webbredaktionen.
Vi hoppas på att få många intresserade sökanden som vill bli en del av vårt webbgäng! Hör av dig till webmaster (at)
swea.org.
Många skriver till oss och frågar hur det går med webbprojektet. Som många av er minns så hade projektgruppen efter
sin rekommendation till styrelsen i slutet av november fått i uppdrag ifrån styrelsen att gå djupare in på vad en lösning
med Wordpress skulle innebära för SWEAs webb. Detta arbetar gruppen idag med parallellt med att fortsätta att arbeta
med layout och struktur-frågorna som presenterades för delar av styrelsen nu i januari. I dagsläget har vi inga datum vad
gäller start med den nya webblösningen men så fort ett beslut tas så kommer projektet att snabbt kunna sätta igång och
bli verklighet.
Som vi skrivit i Månadens Tips söker vi fortfarande engagerade lokala webbredaktörer till våra Referensgrupper. Det är
viktigt att komma i kontakt med lokala webbredaktörer för att tillsammans kunna ta fram riktlinjer för hur arbetet med en
överflytt ska ske. Som vi skrev i höstas så är det viktigt att vi inför en ny webblösning för swea.org redan nu förbereder
oss för flytten till det nya webbhotellet och då kan det vara bra att redan nu börja tänka på vad som kan ”städas” ut från
de lokala SWEA-sidorna. Mycket av informationen på de lokala sidorna är kanske redan inaktuell eller inte uppdaterad
på länge. Vi tror att det skulle vara värdefullt att tillsammans fundera över vad som ska flyttas över och hur detta ska ske.
Därför är det viktigt att vi kommer i kontakt med er.
Skriv till oss webmaster (at) swea.org – vi är intresserade av att så många som möjligt känner sig delaktiga i projektet!
Tills vi hörs igen, må så gott!
Anna Orsini, Webbredaktör
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