
 

 

Till samtliga lokalavdelningar,           Februari, 2010 

Nu börjar ett nytt år med nya utmaningar och vi på webbredaktionen önskar er alla en 
god fortsättning och ser fram emot att arbeta tillsammans under 2010.  

Som ni kan läsa på swea.org så vill vi förbättra vår webbplats genom att visa vad SWEA 
står för och vad vi Sweor gör genom att oftare uppdatera med intressanta inlägg och 
diskussioner. Därför är det självklart uppskattat om ni delar med er av ert regionala 
arbete. Kontakta gärna Webbredaktionens journalist på webjournalist(at)swea.org om 
ni har någon rolig information som kan berika vår webbplats swea.org. 

Av samma anledning vill vi jättegärna veta mer om vad Sweor gör när ni inte arbetar 
med SWEA. För denna artikel behöver vi ett kort reportage på ca 350-400 ord om vad 
personen gör tillsammans med 3-5 väl representerade bilder till oss på 
webjournalist(at)swea.org . Vill inte Du vara med själv men känner någon intressant 
person, skicka henne vidare till oss! Som exempel kan Du läsa artikeln om Helen Rennie-
Smith, som var SWEAs webbredaktör fram till början på 2009. 
http://www.swea.org/helenrenniesmith___5002.aspx  

Ett alldeles nytt område på SWEAs hemsida är ”Månadens bild”. Vi ber Sweor skicka in 
en bild de tycker representerar ett land, stad, eller kultur där det finns Sweor. Ibland kan 
det vara ”hemma”; ibland kan det vara dit man har rest, t ex till regionsmötet. Skicka till 
webpictureed (at) swea.org senast den 20 i månaden, i formatet 72dpi och 470x pixlar. 

Ett stort tack till alla som tog tid att fylla i enkäten vi annonserade i förra numret av 
Webb-Inn. Just nu pågår arbetet med sammanställningen. Inom kort kommer ni att 
kunna ta del av resultatet. 

Vad gäller IT-policyn och arbetsbeskrivningen så är det arbetet nu färdig och finns att 
läsa på swea.org http://www.swea.org/webbredaktionen. Vi ber er komma med 
kommentarer igen under augusti månad, precis innan webbredaktionen går igenom och 
uppdaterar dem för nästa år. 

Kom ihåg: Vid byten av webbredaktör är det är viktigt att avdelningar informerar 
webbredaktionen. Detta gör ni enklast genom att skicka en e-post till IT-gruppen på 
webIT (at) swea.org med kontaktinformation samt en kort presentation av den nya 
webredaktören. Vi ber dessutom alla er redan etablerade webbredaktörer skicka in en 
liten presentation till webIT adressen samt berätta hur länge ni arbetat med webben i er 
avdelning.  

http://www.swea.org/helenrenniesmith___5002.aspx
http://www.swea.org/webbredaktionen


Vi vill även påminna om två redan etablerade men utmärkta möjligheter att diskutera, 
lära känna och få hjälp av varandra: Dessa är (A) swea.org’s forum ”Tyck och Tänk” 
(http://www.swea.org/functions/forum/forum.html) och (B) googlegruppen swea-
webmasters (at) googlegroups.com, som är speciellt avsett för lokala webbredaktörer. 

Lycka till med ert lokala arbete och god fortsättning på 2010 från oss alla på 
webbredaktionen! 

Vänligen,  
Sophie Abrahamsson (SWEA Milano)  
weblocalnews (at) swea.org  
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Kontaktperson Tankbar  
Marja Collin (SWEA Singapore) 
weblocalsupport (at) swea.org 
 
SWEA Internationals Webbredaktör 
Li Thornton (SWEA Hawaii) 
webmaster (at) swea.org 
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