
 

 

Till samtliga lokalavdelningar, Februari 2011 

Välkomna tillbaka och Gott Nytt År! Nu har jag suttit som 
webbredaktör for SWEA sedan början av december, och jag 
måste säga att det känns mycket bra. Det är mycket att göra, men 
samtidigt lärorikt, och jag ser fram emot att lära känna er bättre 
under årets gång. Det verkar dock som informationen om nya 
personer på de olika posterna inte har nått alla medlemmar. 
Därför ber jag nu alla er lokala avdelningar att sprida denna nya 
informationen. Vi finns alla på Webbredaktionens sida under 
”Medarbetare”: 
swea.org/introduktionavwebbredaktionensmedarbetare___6507.aspx 
 
Om ni vill läsa en sammanfattning av vad vi sysslade med och 
åstadkom under 2010 kan ni även hitta det på vår sida 
(swea.org/webbredaktionen) under ” Övrigt”. Där finns både sådant 
vi gjorde klar under året, som Anslagstavlan och 
Adventskalendern, men även sådant 
som vi kommer att jobba med under 
det kommande året.  
 
Jag tror de flesta som bytt över till 
Tankbar som webbhotell har haft 
något som inte fungerar riktigt rätt för 
dem. Vicki Almstrum, som är vår IT-
expert och framtidsplanerare, leder 
projektet att hitta nytt webbhotell, så 
jobbet med RFPn kommer att gå 
vidare fram i vår. 
 
Vi kommer naturligtvis att jobba med 
andra projekt allt eftersom året rullar 
på, och ser fram emot att hålla er 
informerade om hur vi försöker göra 
våran del i SWEAs utveckling.  
 
Vänliga hälsningar,  
Jessica Sköld 
 

FÖR STÖD: 

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

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

Webredaktionens Bildansvarig 
Li Ansefelt Thornton (SWEA Hawaii) 
webpictureed (at) swea.org 

Webbredaktionens Bannerannons och Anslagstavlans 
ansvariga  
Nathalie Saathoff (SWEA Milano)  
webbannerads (at) swea.org  

Webbredaktionens IT Experter 
Vicki Almstrum (SWEA Austin) 
Malin Melin (SWEA Houston) 
webIT (at) swea.org 
 

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

SWEA Internationals Webbredaktör 
Jessica Sköld (SWEA Atlanta) 
webmaster (at) swea.org 

FORUM har en ny redaktör!! 
Webbredaktionen vill välkomna Elsa Maréchal 
(SWEA Göteborg), som är nyvald redaktör för 
Forum samt ny medarbetare i 
redaktionskommittén! Elsa Maréchal är 
frilansjournalist, har bott i Frankrike och delar nu 
tiden mellan Provence och Bohuslän. Elsa kan 
nås på e-post: editor (at) swea.org 
 
Webbredaktionen söker "korrespondenter" 
som delar med sig information om vad som 
händer i SWEA-land. Om du vill vara med och 
berätta vad som händer där du bor, hör av dig till 
oss på webjournalist (at) swea.org 

  Anna Sjöblom, (SWEA Milano) 

MÅNADENS TIPS: 
Har ni koll på hur ni skriver ”SWEA” och ”Webb”? Om inte, så läs följande!   

• ”SWEA” är en förkortning av ”Swedish Womens Educational Association” och 
skall skrivas SWEA. Det betyder att när man talar om organisationen skrivas 
det med versaler: SWEA och när man talar om SWEA-resor, SWEA Bok, 
SWEA-möten, SWEA-dagar — ja överhuvudtaget allt som har med 
organisation att göra — så skall det vara med versaler (SWEA). 

• Ordet Swea syftar på den enskilda medlemmen: ”Jag är en Swea och medlem 
i SWEA Nordpol, så är vi många Sweor”. 

• När det gäller ordet ”webb” och de många blandningar mellan svenska och 
engelska, så här skall det vara:  
o Alla engelska ord som har med webben att göra skrivs med ett "b", dvs 

Webmaster, Webphone, osv. 
o Alla ord som är svenska skrivs med två "b" som Webbredaktion, 

Webbredaktör, osv.  
• Då vi som arbetar med webben inte är några mostrar som sitter på datorn på 

fritiden, används ej längre ordet Webbmoster, utan vi är Webbredaktörer.   
 

 Lena Nilsson (SWEA Marbella) 
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