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Nu  efter  sommaren  är  det  dags  att  återgå  till  arbetet med  SWEAs webbplatser  och  då  en  del 
förändringar ägt rum känns det viktigt att samtliga lokalredaktioner är medvetna om vårt arbete. 
 
Jag  som  skriver  till  er  heter  Sophie  Abrahamsson  och  jag  sitter  i  Florens,  Italien.  Jag  är  en  ny 
medarbetare här på webbredaktionen och min uppgift är att bygga en starkare kommunikations‐
linje mellan SWEA  internationals webbredaktion, och er.  Jag har blivit  informerad om att en del 
lokalredaktioner till exempel  inte vet vad som försiggår på  internationell nivå, eller  inte har tagit 
del av  information som berör alla.  Jag är givetvis  ledsen  för detta och ska personligen  jobba  för 
sådant inte kommer att upprepas. Det här brevet är ett första steg i mitt arbete och tanken är att 
Webbredaktionen  hädanefter  ska  utkomma  med  ett  brev  till  lokalredaktionerna  med  jämna 
mellanrum så att alla hålls uppdaterade och delaktiga. Vi har inte kommit fram till vad detta brev 
ska heta och utlyser därför en  tävling bland er på  lokalredaktionerna. Vad  tycker ni att det nya 
informationsbladet som webbredaktionen skickar ut ska heta? Förslag skickad till mig och ni har 
på er fram till den 31 oktober. 
 
Först av allt känns det viktigt att förtydliga vilken roll SWEA Internationals webbredaktion har, då 
en del kanske har funderingar kring detta. Vi arbetar med att hålla swea.org uppdaterad med ny 
information, med  att  stödja  lokala  avdelningar  på  olika  sätt  samt med  att  ge  råd  och  stödja 
styrelsen angående diverse elektroniska tjänster. Vad gäller hemsidan har vi fått många frågor om 
varför swea.org måste ha vänsterkolumnen på de  lokala sidorna. Svaret är att det helt enkelt är 
SWEA  Internationals  kommunikationsmedel  till  lokalavdelningarna.  Där  finns  det  viktig 
information som gäller alla medlemmar. 
 
Webbredaktionen håller  just nu på att utveckla en  IT policy, som ska följas  inom hela SWEA; när 
styrelsen  har  godkänd  utkastet,  ska  vi  be  er,  som  lokala webbredaktörer,  att  granska  och  ge 
förslag  innan  slutversionen  blir  godkänd.  Som  en  bit  på  vägen  med  detta  arbete  ser  vi  på 
webbredaktionen det som viktigt att alla lokala SWEA webbplatser kommunicerar på ett enhetligt 
och effektivt sätt. Av den anledningen skulle vi vilja att samtliga  lokala webbplaster  följer några 
enkla  riktlinjer  oavsett  vilket  webbhotel  (Tankbar,  Earthlink,  eller  egen  domän)  och  stilistisk 
utformning som används, t ex: 
 

 Startsidan bör ha en representerande bild samt ett välkomstbrev, så att nya besökare ska 
känna sig välkomna och förstå. 

 Kontaktinformation  till  avdelningens  styrelse  ska  vara  lätt  att  hitta,  så  att  intresserade 
besökare enkelt ska kunna komma i kontakt med er. 
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SWEA  Internationals  styrelse  och webbredaktion  har  även  som mål  att  de  flesta  lokala webb‐
platser  ska  börja  använda  Tankbar  som  server  därför  att  den  är  gratis  för  avdelningarna  och 
webbredaktionen erhåller stöd och hjälp under uppbyggnaden. Kontaktpersonen är Marja Collin i 
Singapore.  Har  ni  frågor  och  funderingar  angående  en  övergång  till  Tankbar  kontakta  henne. 
Ibland kan det vara enklare än man tror. 
 
Som ni kanske har märkt, uppgraderades  swea.org av Tankbar under  sommaren  i enlighet med 
vad  som  annonserades  vid  världsmötet  i  april. Detta  påverkar  såklart  inte  bara  swea.org  utan 
också alla  lokala webbplatser som  ligger under Tankbar. Därför bör varje avdelning  titta  igenom 
sina sidor, kolla att allting har blivit korrekt i nya mallen och korrigera vid behov. Om avdelningens 
bannerbild under Tankbar fortfarande är defaultbilden (den med båten), vänligen skicka in en bild 
i formatet 72dpi och 1000x180pixlar till webmaster@swea.org, så lägger vi upp den åt er så fort vi 
kan. Det är möjligt att den här uppgraderingen ger upphov till “barnsjukdomar” i början, och vi är 
därför  tacksamma  om  ni  hör  av  er  till  vår webbredaktör  Li  Thornton  om  ni  upptäcker  sådana 
problem eller om ni har konkreta förslag till förbättringar. 
 
Jag vill slutligen påminna er om att gå  in på swea.org med  jämna mellanrum  för att se vad som 
händer  och  för  att  ta  del  av  viktig  information. Med  tiden  kommer  vi  att  skapa mer  effektiva 
kommunikationskanaler mellan  oss  på webbredaktionen  och  er  lokalredaktörer, men  swea.org 
kommer alltid att vara utgångspunkten. 
 
Jag hoppas att det här brevet  rett ut en del  frågetecken och att ni känner er uppdaterade vad 
gäller  webbredaktionens  arbete,  samt  att  ni  känner  er  motiverade  att  upprätthålla  en  mer 
kontinuerlig kommunikation med oss. Ta gärna kontakt med mig ‐ er hjälp är värdefull för att jag 
ska kunna göra ett bra arbete. Jag ser fram emot att arbeta med er. 
 
Vänligen, 
Sophie Abrahamsson (SWEA Milano) 
weblocalnews@swea.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kontaktperson Tankbar 
Marja Collin (SWEA Singapore, weblocalsupport@swea.org) 
 
SWEA Internationals Webbredaktör 
Li Thornton (SWEA Hawaii, webmaster@swea.org) 


