
 

Till samtliga lokalavdelningar, September 2011 

Välkommen tillbaka efter en skön sommar! 

Hoppas ni alla har haft det riktigt bra och har haft möjlighet till lite ledighet. 
Kanske till och med en resa till Sverige?  

Men nu är det dags att ta nya tag och komma igång efter sommaren. Lite nya 
händelser – det blir tillökning i den svenska kungafamiljen (se artikeln på vår 
förstasida på hemsidan). Artiklar och reportage från SWEAsommaren i Sverige 
börjar också komma upp, så se till att gå in ofta på swea.org för att inte missa 
alla senaste nyheter. 

Vi på webbredaktionen kommer i höst att fortsätta arbetet att hitta ett nytt 
webbhotell som kan ge oss bättre möjligeter att utveckla både SWEA 
Internationals webbplats, men också de lokala webbplatserna. Det är ett 
enormt stort arbete, som vi fortsätter med högsta prioritet, och vi uppskattar ert 
tålamod med hänsyn till det. 

Jobbet med att föreberdda webbsidorna och blanketterna till de olika årliga 
stipendierna har också dragit igång. Vartefter mer information kommer oss 
tillhanda, uppdateras SWEAs förstasida med puffar. För att gå direkt till Stipendie och ÅSK sidorna se länken Stipendier & 
ÅSK i vänsterkolumnen av SWEA Internationals webbplats.  

Under sommaren har vi arbetat hårt med SWEAs nya arkiv som nu snart är klart för upplägg. När det kommit på plats skulle 
vi uppskatta om ni ville gå in och titta runt och se om ni har uppgifter och/eller bilder att tillägga. Skicka specifik information 
om vad ska ändras (t ex, webbsidans adress och under vilken rubrik infon ska vara) samt förstås själva uppgifter i komplett 
text och bild, till Li på webpictureed (at) swea.org.  

Arbetet med Bildarkivet har tills vidare lagts på hyllan (eftersom Li kommer att flytta från Hawaii till amerikanska fastlandet 
under vintern) men kommer att tas upp igen framåt våren. Börja gärna leta igenom gamla SWEAbilder och lägg dom i olika 
mappar efter datum och tillställning,. För varje bild anteckna vem som är med på bilden och vem var fotografen.  

Vänliga hälsningar, 
Jessica Sköld och webbredaktionen 

 
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:  
De senaste veckorna har det inkommit 
rapporter från olika håll att Tankbar 
fungerar sämre än vanligt, och att 
vissa funktioner har försvunnit. Vi 
kontaktade Tankbar och de 
informerade oss om att de nyare 
Firefox versionerna (version 6.0 och 
upp) inte fungerar med Tankbar. De 
föreslår att installera en tidigare 
version om man vill använda Firefox 
(http://support.mozilla.com/en-
US/questions/863513), eller försöka 
med Safari, Internet Explorer, Chrome 
eller Opera som alternativa 
webbläsare. 


