
 

Till samtliga lokalavdelningar, Maj 2011 

Kära Sweor! 

Tänk att maj månad redan är här, fåglar kvittrar, humlor surrar och doft av 
blommor tränger sig in genom våra öppna fönster. Studentyran tar tag i oss, 
och sommarsemestrar börjar planeras.  

Här på SWEAs webbredaktion fortgår arbetet i första hand med RFPn, där 
vi nu börjar med en grundlig genomgång av inkomna svar. Har ni något att 
erbjuda och vill vara med om denna process vänligen kontakta Vicki på 
webit (at) swea.org. Vi hoppas vara klara med genomgången och ha förslag 
att lägga fram till styrelsen innan sommaruppehållet. 

Ett stort tack till er som under den senaste tiden skickat oss idéer och 
förslag! En medlem bad oss t ex uppdatera Anslagstavlan med länkar från 
förstasidan för lättare navigering. En annan medlem hade en förfrågan om 
varför något som fanns på underliggande sida inte låg inlagt på förstasidan. Detta är exempel på förslag och tankar 
som leder till att webbplatsen hålls uppdaterad, utvecklas och bir mer lättnavigerad. IT-tjejerna tar gärna emot just ditt 
förslag!  

Vi kan glatt meddela att alla SWEAs medlemmar kan fortsätta att annonsera helt gratis på SWEAs Anslagstavla 
(www.swea.org/anslagstavlan) fram till den sista december 2011. Något att kanske fundera lite extra på nu i 
semestertider är Soffsurfingen, ett nytt och modernt koncept, där alla Sweor kan erbjuda och erbjudas en gratis 
liggplats i en eller ett par nätter. Ett trevligt och fint sätt att träffa Sweor och se världen för en minimal summa, inte att 
förväxla med SWEAs Rumsförmedling där man till ett förbestämt pris hyr rum hos en Swea. För mer information om 
hur Soffsurfingen fungerar hör av er till Naty på webbannerads (at) swea.org. 

För er med bannerannonsfunktion kommer snart en faktura med posten. Den kostar som vanligt 1000SEK. Malin 
<webbannerads (at) swea.org> har skickat en e-post till er med bannerannonsfunktion utan annonsörer, så vill ni inte 
behålla den är det mycket viktigt att ni kontaktar henne omedelbart.  

Våra journalist-tjejer jobbar hårt med att få SWEAs webbplats levande och uppdaterar den med reportage och artiklar 
flera gånger i månaden. Jag hoppas ni alla går in och tittar på vad som händer runt om i SWEA-Land 
(www.swea.org/swealand). Vi vet att Sweorna världen över har mycket intressant på gång, så om just din avdelning 
har en sådan intressant SWEA hör av dig med information till vårt journalistgäng på webjournalist (at) swea.org. 

Vi på webbredaktionen ser fram emot att höra från er och önskar er alla en riktigt skön försommar! 

Glada hälsningar, 
Li Ansefelt Thornton 

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: 

Lösenord till er avdelnings 
webbplats bör uppdareras varje år 
och framför allt vid byte av 
webbredaktör. Fyll i er e-postadress 
för att komma åt bortglömd lösen.  

Lösen till swea-chapters finns hos 
Vicki och lösen till Kanslisidorna får 
du tag på genom att kontakta din 
AO eller Kansliet. 
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