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Till samtliga lokalavdelningar,                                                             November 2010 

Tänk att det redan är november och bara en dryg månad kvar till jul. Dags att ge sig ut i 
julruschen och leta klappar, skriva rim, fixa julpysslet och sätta igång med julkortskrivandet 
till familj & vänner när och fjärran.  

Efter två år som SWEA Internationals webbredaktör har jag med blandade känslor beslutat 
mig för att avgå. Fast det många gånger har varit mer arbete än vad som hinns med på en 
24-timmarsdag, har det varit en enormt rolig och lärorik period och det är en fantasktisk 
känsla att kommunicera med, och många gånger också bli god vän med, svensktalande 
kvinnor i alla åldrar över hela världen.  

Från och med den 1 december lämnar jag alltså över posten till vår egen Jessica. Jessica 
har arbetat som IT-expert och ”allt-i-allo” på webbredaktionen sedan sommaren 2009 och 
är mycket väl insatt i webbredaktionens arbete och processer.  Jag önskar henne lycka till i 
hennes nya arbete som webbansvarig. Jag vill samtidigt passa på att tacka mina 
medarbetare, båda de som jobbar med webben idag, men även de som av en eller annan 
anledning slutade under de två åren som gått sedan jag tog över. Ni har gjort ett helt 
fantastiskt arbete och stöttat i processen att göra webbredaktionen till en mer fullständig 
enhet. 

Från och med den 1 december återgår jag till det arbetet där jag en gång började, dvs som 
bildredaktör. Natasha som idag håller den posten, har med sin kunskap och erfarenhet 
inom området vänligen tackat ja till posten som Jessica lämnar inom IT. Vi hoppas denna 
omöblering kommer att ske smidigt, men ber om ert tålamod under de närmaste veckorna. 

Som bildredaktör kommer mitt första stora projekt bli att jobba med att sätta ihop ett 
bildarkiv med i största möjligaste mån, både hög och lågupplösta bilder från våra 30+ år 
inom SWEA. Dessa bilder kommer att finnas till förfogande för både PR, webb och lokala 
nyhetsblad. Projektet beräknas påbörjas strax efter julledigheten och jag har tagit hjälp av 
både SWEAs fotograf, Kerstin Alm och PR så att vi ska kunna få ihop ett så fullständigt 
arkiv som möjligt.  

Har du bilder av internationell karaktär som kan passa att läggas i arkivet tar vi tacksamt 
emot dom på <webpictureed (at) swea.org> fr o m den 10 januari, 2011. Bilderna måste 
komma oss tillhanda tillsammans med namn på fotograf, årtal (månad om möjligt), aktivitet,  
namn och efternamn på person på bild samt dennas avdelning och post då fotot togs. 

Härliga nyheter! SWEAs anslagstavla slår upp dörrarna! Har du en annons, vill köpa, sälja 
eller byta något, kanske hyra ut din lägenhet under julhelgen, kan erbjuda jobb eller bara 
vill ha kontakt med svenskar världen över, hör av er till oss. Vi ber er titta speciellt på nya 
idén om ”soffsurfing” som vi hoppas kunna ta fart och spridas SWEAvärlden över. 
Annonserna gäller endast medlemmar och erbjuds helt gratis i första hand fram t.o.m. VM i 
mars, då vi kommer att ha en utvärdering av servicen.  
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För att skicka din annons, eller om du vill dela med dig av tankar och idéer som kan 
förbättra anslagstavlan hör gärna av dig till Naty på <webbannerads (at) swea.org>. 
Anslagstavlan och riktlinjer om hur man skickar in annonser kan hittas på 
www.swea.org/anslagstavlan.  

För att förenkla arbetet för alla parter har stipendie- och hedersbetygelsesidorna lagts upp 
på egna webbplatser, dock fortfarande länkade från swea.org. Inom kort kommer även 
produktsidan att tas över av produktansvarig. I och med detta har dessa sidor bytt adress, 
så se till att uppdatera länken på era webbplatser. Ni finner alla dessa nya adresser under 
www.swea.org. 
 
Webbredaktionens Request for Proposal (RFP) har godkännts av styrelsen och nästa steg i 
processen har börjat! Vi ser med spänning fram emot svar från olika hotell/server och 
hoppas ha mer information lagom tills vi slår upp dörrarna efter julledigheten. Ett stort tack 
till er som erbjudit ert stöd i arbetet med detta! 
 
Webbredaktionen söker en 
layoutansvarig för nära samarbete med 
webbredaktör och bildredaktör. Har du tid 
över och det låter som en rolig och 
intressant uppgift, vänligen hör av dig 
med en CV till Li och Jessica på 
<webmaster (at) swea.org> 
 
Glada hälsningar, 

Li Ansefelt Thornton 
 
 

FÖR STÖD: 

 
 
SWEA Webbredaktions webbplats: http://swea.org/webbredaktionen 
Kommunikationsforum 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: 
 
 

Ute på nätet finns s.k. sökmotorer. För att 
göra det lättare för nya presumptiva 
medlemmar att hitta till er webbplats, kan ni 
lägga in er URL under dessa så kommer er 
sida upp bland de första när någon söker 
efter er. Se mer här: 
Google: http://www.google.com/addurl/ 
Yahoo: https://siteexplorer.search.yahoo.com/submit 
Bing: http://www.bing.com/webmaster/SubmitSitePage.aspx 
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