Till samtliga lokalavdelningar

Maj 2013

Hej kära Sweor!
Om 5 månader smäller det… Då är det Världsmöte i Bologna
som gäller och jag hoppas att kunna få träffa många av er. Från
webbredaktionen är vi flera stycken som kommer att åka vilket ju
är fantastiskt roligt eftersom vi jobbar så tätt ihop men endast
möts via Skype. Vicki och jag, med stöd från andra i
webbredaktionen, kommer även att hålla i en workshop under
temat ”SWEAs information och kommunikation”.
Inför VM är tanken att göra en artikelserie som kommer att
publiceras på webben med information, interjuver och reportage
som en uppladdning inför detta fantastiska event. Det är ju viktigt
att belysa denna begivenhet och ge en extra puff så att alla ute i
avdelningarna känner sig delaktiga. För mig som bosatt i Rom
känns det ju givetvis extra roligt att världsmötet hålls i vackra
Bologna och tack vare arbetet med VMs webbsidor så har jag
även fått möjlighet att lära känna trevliga Sweor från SWEA
Rimini.

MÅNADENS TIPS: Vill du lägga upp en liten
bild istället för en rubrik på en nyhet för er
Tankbar sida? Då gör man följande:
 Förminska bilden till en bredd på 130 pixel.
 Skriv följande kod i Rubrik-fältet
<span><img
src="/webarchive/data_foreningar/avdelning
/nya bilder 2013/xxxxx.jpg"></span>
 Ändra avdelning till namnet på din avdelning
 Om bilderna ligger i en speciell mapp ersätta
nya bilder 2013 med mappnamnet
 Ändra xxxxx till det verkliga filnamnet.
 Ladda sedan upp bilden på vanligt sätt
förutom att ej infoga den — bara se till att
den hamnar i rätt mapp.
Har du frågor: hör av dig till Lena
weblocalsupport (at) swea.org

Titt som tätt händer det att man vill ha kontakt med webbredaktionen men tyvärr mejlar inte direkt till oss i
webbgruppen. E-posten snurrar runt ute i cyber-världen och tillslut händer det att någon vidarebefordrar
informationen till mig som webbredaktör. Resultatet blir att det tar tid att få upp informationen på webben och
det blir mycket irritation till ingen nytta. För att snabbare få svar på frågor eller få upp information på webben
så är det alltid bäst att kontakta/mejla till rätt mejladress. Som en liten påminnelse vill vi ge länken till
webbredaktionens SWEA-sida (swea.org/webbredaktionen). Både där och här nedan finner du alla våra
medarbetare och deras direktmejl.
Som alltid jobbar vi hårt med att få SWEAs webbplats levande och uppdaterar den med reportage och
artiklar flera gånger i månaden. Jag hoppas ni alla går in och tittar på vad som händer runt om i SWEA-Land
(swea.org/swealand). Vi vet att Sweorna världen över har mycket intressant på gång, så när just din
avdelning har en sådan intressant SWEA evenemang hör av dig med information till vårt journalistgäng på
webjournalist (at) swea.org.
Vi på webbredaktionen ser fram emot att höra från er och önskar er alla en riktigt skön försommar!
Tills vi hörs igen, må så gott!
Anna Orsini, Webbredaktör
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