
 

SWEA Webb-Inn September 2010 Sida 1 av 3 

Till samtliga lokalavdelningar, September 2010 

Regnet det bara öser ner på Malin i Houston, och samtidigt skiner solen på Lena i Marbella! Men webben finns där 
dygnet runt, ”rain or shine”!  

Webbredaktionen har nu arbetat färdigt med en sk  ”Request for Propasal” (RFP) för SWEAs elektroniska tjänster, 
inklusive webbhotell. Vi har gjort en bred beskrivning av alla tjänster som en helhetsbild, och ett utkast finns nu både 
hos styrelsen för beslut samt på webbredaktionens webbplats under ”NYHET”. Dokumentet är detaljerat och styrelsen 
har bett om ett möte där vi mer i detalj går igenom var punkt. Efter det hoppas vi få in styrelsens förslag och 
rekommendationer ganska snabbt, så vi aktivt kan börja söka nytt hotell och server. Vi tar tacksamt emot alla förslag ni 
har att ge och ber er skicka kommentarer till Vicki på <webIT (at) swea.org>. Tills vi har mer information vad gäller 
detta, så kommer här lite fakta om oss som jobbar på webbredaktionen och vad vi egentligen gör. För mer information 
titta gärna runt på webbredaktionens webbplats. 

 
Li Ansefelt-Thornton (SWEA Hawaii) 
Webbredaktör sedan november 2008, Webbredaktionens bildredaktör (mars 08-nov 08) 
 
Som webbredaktör är min huvudsakliga uppgift att överse arbetet inom SWEA Internationals 
webbplats samt att samordna medarbetarnas uppgifter. Tillsammans med den internationella 
styrelsen och de olika kommittéerna ansvarar jag för kvalitet och uppdatering av www.swea.org, och 
jag har ett nära samarbete med flera av SWEAs instanser. Att stötta dessa instanser och de lokala 
webbredakörerna vad gäller webbrelaterade frågor ingår i mitt dagliga arbete. Utöver det praktiska 
ansvaret har jag som webbredaktör också hand om det administrativa arbetet som t.ex. planering, 
möten, budget och årsrapporter. Att förbättra och förenkla arbetet inom webben, hör också till det 
dagliga tänkandet. Ett exempel på förenkling är SWEAs IT-policy som ger en översikt av webbens 
regler och etikett. Ett annat exempel är utarbetandet av arbetsbeskrivningar inte bara för de lokala 
webbredaktörerna utan även för hela webbredaktionen som inom kort kommer att finnas tillgängliga 
på vår webbplats. Det mest fantastiska är att webben är ett område som aldrig sover och som har 
gränslösa möjligheter. 

 
Vicki Almstrum (SWEA Austin) 
IT expert och framtidsplanering sedan mars 2008 
 
Som IT experter, jobbar Jessica och jag med lite av allting. Vi hjälper till med att lösa problem och undersöka 
möjligheter för förbättringar. Du kan läsa mera om IT-expert rollen i Jessicas bit. Som framtidsplanerare har jag 
haft som ansvar att försöka förstå både behov och önskemål för SWEAs elektroniska tjänster. Det har givit 
möjligheter till att jobba både inom webbredaktionen och med folk i SWEAs ledning (styrelsen, kansliet, 
kommittéer) och i alla avdelningar för att identifera hur man jobbar idag och hur SWEA kan etablera mer 
effektiva elektroniska verktyg och procedurer i framtiden. Jag försöker hålla ögonen öppna hela tiden och 
komma med förslag. En del idéer kommer med i webbredaktionens planering på en gång, medans somliga tar 
lite längre tid. 
 

Jessica Sköld (SWEA Atlanta) 
IT expert och ”allt-i-allo” sedan juni 2009 
 
Som Vicki nämnde ovan så jobbar vi med lite av allt. Förrutom det Vicki har som project har vi spenderat 
stor del av det senaste året med att etablera en uppdaterad och hjälpsam IT-policy för Webbredaktionen 
och lokalavdelningarna. Det är inte för att "bestämma" över hemsidan utan för att skydda oss som 
privatpersoner samt vår information. Ett annat av vara mål detta året var att få bättre kontakt med de lokala 
avdelningarna så att vi kan bli en mer enhetlig organisation. Ett av sätten vi har försökt att åstadkomma 
detta är att vara mer tillgängliga för de lokala webbredaktörerna när det behövs, och jag fungerade själv 
som lokalstöd under den period som vi inte hade någon person som lokalavdelningsstöd.  
 

http://swea.org/default.aspx?mid=4647�
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Natalie (Naty) Saathoff (SWEA Milano) 
Bannerannonsansvarig sedan mars 2010 
 
Som bannerannonsansvarig är det min uppgift att se till att bannerannonser läggs upp på websidan och att de 
kommer i rätt ordning. Jag registrerar även statistik på dessa vid varje månadsslut. Om lokalavdelningar har 
funderingar kring banners, kan de vända sig till mig och jag gör mitt bästa för att svara på deras frågor. Nu till 
hösten kommer det även vara jag som lägger upp medlemsförmåner. Något jag jobbat mycket med i våras och 
som säkerligen kommer ta upp en stor del av min tid nu till hösten, är utvecklingen av Anslagstavlan, den nya 
tjänsten på SWEA. Jag hoppas ha mer information om detta inom kort. Har du idéer och förslag hör gärna av 
dig! 

 
 
 
Lena Nilsson (SWEA Marbella) 
Lokalstödsansvarig sedan juli 2010 
 
Jag heter Lena Nilsson och som lokalstödsansvarig är det min uppgift att ansvara för kvalitet och stöd för 
lokalavdelningarnas webbplatser, för uppdatering av manualer samt att  komma med idéer på förbättringar. Ett 
par gånger om året går jag igenom lokalavdelningarnas webbplatser för att se om det finns behov för 
uppdatering och kontaktar då de avdelningar där uppdatering och stöd kan behövas. Jag ansvarar för upplägg 
av nya lokalsidor och funktioner på swea.org samt ser till att de lokala sidorna blir publicerade på swea.org. 
Önskas en sk rullgardin hos lokalavdelningarna är det jag som lägger in det med. 
 

 
 
Malin Melin (SWEA Houston) 
Funktionsansvarig sedan juni 2010 
 
Jag är en av de nyaste medlemmarna i webbteamet. Som funktionsansvarig är det min uppgift att se till att alla 
funktioner vi har på websiten, både globalt och lokalt, fungerar optimalt och att komma med förslag på 
förbättringar och nya funktioner. Det ska bli jätte spännande att vara med och bidra till att siten bli ännu mer 
användarvänlig och att fler och fler besökare hittar till och utnyttjar siten.  

 
 
 
Annette Åsberg (SWEA Orange County) 
Länk till den Internationella styrelsen sedan maj 2010 
 
Som länk ansvarar jag för kommunikationen mellan Webbredaktionen och den Internationella styrelsen i båda 
riktningar. Mitt ansvar är att klargöra styrelsens uppdrag till Webbredaktionen. Jag informerar redaktionen om 
de styrelsebeslut som påverkar dess arbete. Jag håller mig underrättad om hur arbetet fortlöpor i redaktionen 
och håller den Internationella styrelsen informerad om de åtgärder som planeras. Vidare så ser jag till att ta upp 
ärenden i den Internationella styrelsen som redaktionen har behov av att få ett beslut på. 

 

 
Natasha Banegas (SWEA South Florida) 
Bild- och layoutansvarig sedan december 2009 
 
Som bildredaktör ansvarar jag för kvalitet av bilder på swea.org. Min uppgift är att ta emot, 
bildbehandla och lägga ut bilder på webben. Jag försöker även att hjälpa andra sweor med frågor 
som var man kan hitta gratis bilder, hur copyright fungerar eller förklarar tekniska begrepp som 
bildstorlek, bildupplösning och bildformat. Ett bildarkiv där alla Sweor kan hämta hem både hög- och 
lågupplösta bilder till sina webbplatser och SWEA-blad är något jag kommer att arbeta med härnäst. I 
min roll som layoutansvarig ser jag till att anpassa och publicera inkommande artiklar på swea.org.  
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Anna Sjöblom, (SWEA Milano, bilden till vänster) och Emelie Krugly, 
(SWEA London, bilden till höger), webbredaktionens journalister sedan 
maj  2010 
 
Våra uppgifter är att söka efter och samla in material från Sweor runtom i världen. 
Vi ställer aktuella Sweor mot väggen med "17 frågor", undersöker vad Sweor gör 
när de inte arbetar med SWEA och uppmärksammar SWEA-arrangemang på lokal 
och internationell nivå. Vi har precis kommit igång med arbetet och vi tycker att det 
ska bli kul att utveckla swea.org ytterligare - gärna med din hjälp! 
 
 

 
 

 
 
Känner du någon Swea som du tycker att vi ska intervjua? Bör vi uppmärksamma ett arrangemang i din avdelning? 
Har du tips och idéer på notiser och nyheter som vi kan lyfta fram på swea.org? Detta tar vi med tacksamhet emot. Det 
är genom era önskemål vi kan skapa det redaktionella innehåll ni helst vill läsa !  
 
Vi hoppas att ni alla har spännande aktiviteter på gång runt om i 
världen, som vi kommer få ta del av på webben!    
 

Hösthälsningar, 

 
Lena Nilsson och Malin Melin 
weblocalnews (at) swea.org           
 
 
 
 

FÖR STÖD: 

 
 
SWEA Webbredaktions webbplats: http://swea.org/webbredaktionen 
Kommunikationsgrupp för lokala webbredaktörer: http://groups.google.com/group/swea-webmasters 

 
Lokalavdelningsstöd Tankbar  
Lena Nilsson (SWEA Marbella) 
weblocalsupport (at) swea.org 

 
Webbredaktionens Funktionsansvarig 
Malin Melin (SWEA Houston) 
webfunctions (at) swea.org 

 
Webbredaktionens Bannerannonsansvarig  
Nathalie Saathoff (SWEA Milano)  
webbannerads (at) swea.org  

 
Webredaktionens Bildansvarig 
Natasha Banegas (SWEA South Florida) 
webpictureed (at) swea.org 

Webbredaktionens Journalister 
Anna Sjöblom (SWEA Milano) 
Emelie Krugly (SWEA London)   
webjournalist (at) swea.org 

Webbredaktionens IT Experter 
Vicki Almstrum (SWEA Austin) 
Jessica Skold (SWEA Atlanta) 
webIT (at) swea.org 

 SWEA Internationals Webbredaktör 
Li Ansefelt Thornton (SWEA Hawaii) 
webmaster (at) swea.org 

MÅNADENS TIPS: 
 
Hjälp oss göra Sweas hemsida ännu 
mer intressant och välbesökt! 
Kontakta webbredaktionens 
journalister på webjournalist (at) 
swea.org med tips och ideer.  
 
Vi ser fram emot att höra ifrån er! 
 
 

http://swea.org/webbredaktionen�
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