
 

Till samtliga lokalavdelningar, April 2011 

Glad Påsk kära Sweor! 

Även om det varit en ovanligt lång vinter i vackra Sverige börjar 
nu våren närma sig. För er som bor i närheten av en IKEA-affär 
finns möjligheten att ta del av deras påsk-smörgåsbord den 15 
april. 

Största händelsen inom SWEA den senaste tiden är naturligtvis 
världsmötet i Kuala Lumpur. Ni kan nå alla pressreleaser, 
reportage, artiklar, bloggen, m.m från samligssidan under 
SWEA-Land: swea.org/vm211reportage___5994.aspx 

Nu har vi fått iväg RFPn till ett antal olika företag som erbjuder 
webbhotell-tjänster. Företagen finns både inom och utanför 
Sveriges gränser, och vi har gett dem en deadline till 5 maj att 
svara. Vi håller tummarna att vi kommer att få lämpliga svar från flera av dem så vi får valmöjligheter. 

Vi vet att många avdelningar vill använda sociala medier för sina evenmang och annan kommunikation. 
Styrelsen har utsett en grupp som kommer att tackla denna frågan under våren. Bland frågorna de ska ta itu 
med är hur man kan se till att det inte blir konflikter med SWEAs regler när det gäller kommentarer och 
andra inlägg. Om ni vet någon som är intresserad av att sitta med i denna gruppen, var vänlig kontakta 
Annette Åsberg (annetteasberg(at)yahoo.com) i styrelsen. 

Lena Nilsson, som håller rollen som webbredaktionens lokalavdelningsstöd, tipsar om en besökräknare 
som hon har hittat och som fungerar bra med Tankbar. Den heter Easy Counter (easycounter.com) och kan 
ses på SWEA Marbellas hemsida (swea.org/marbella). Officiellt är inte besökräknare något som Tankbar 
rekommenderar. 

Jag (Jessica) vill meddela att jag kommer att vara otillgänglig från och med den 11 april i några veckor. 
Under den perioden tar Vicki och Li hand om webmaster epost och andra åtgärder. 

Återigen Glad Påsk till alla påskkärringar och njut av vårens blommor och fågelkvitter! 

Vänliga hälsningar, 

Jessica Sköld 

FÖR STÖD: 

 

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

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

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

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

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

Webbredaktionens Journalister 
Anna Sjöblom (Milano) Sofia Rönnqvist (Singapore) 
Emelie Krugly (London) Rebecca Elgebrand (Los Angeles) 
webjournalist (at) swea.org 

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

MÅNADENS TIPS: 

För att snabbare få svar på frågor riktade till 
webbredaktionen kan det hjälpa att man 
kontaktar/mejlar till rätt emejl-adress. Som 
en liten påminnelse vill vi ge länken till vår 
SWEA-sida (swea.org/webbredaktionen), 
men även direktlänken till de olika med-
arbetarna så den mest passande personen/ 
personerna kan kontaktas direkt: swea.org/
introduktionavwebbredaktionensmedarb
etare___6507.aspx 


