
 

Till samtliga lokalavdelningar, November 2011 

Trevlig höst, kära Sweor! 

Vi är redan i mitten på hösten, och alla högtider och festligheter närmar sig 
med stormsteg. Själv tycker jag hösten och vintern är den mysigaste tiden på 
året, med levande ljus och brinnande brasor. 

Vi har börjat samla ihop information om alla lokala avdelningars julaktiviteter 
som ni nu kan läsa om här http://swea.org/julevenemang211___7460.aspx. 
Har du information om din avdelnings julfirande kontakta Anna för information 
om hur du kan skicka det till oss. 

Adventskalendern var mycket lyckad förra året också, så det är ett projekt vi 
håller på med i år med. Uppmuntra gärna era medlemmar att besöka 
internationella hemsidan 1 december och varje dag fram till jul, då de kommer 
hitta spännande överraskningar varje dag! Vi kommer också att utlysa en 
tävling där så håll ögonen öppna. 

SWEAs styrelse är i fart med att sätta ihop en Facebook kommitté som ska 
sätta upp grundregler för hur olika avdelningar och andra kommittéer får använda Facebook under SWEAs namn. En 
undersökning har skickats ut till alla avdelningar för att se vem som redan använder det och hur, så när ni får denna emejlen 
hade det varit mycket hjälpsamt om ni alla kunde meddela styrelsen med denna information. Mer information kommer i nästa 
Webb-Inn. 
 
Vi söker nya medarbetare till Webbredaktion till nästa år. Om ni vet någon som är intresserad så har vi följande poster 
öppna: 

- Webbredaktör 
- Bildredaktör 
- Layoutansvarig 

 
Vi söker också någon som kan ta hand om och vara ansvarig för en grundlig genomgång av inkomna förslag på nytt hotell 
 
Ni kan hitta mer information om dessa jobben här:  
http://swea.org/arbetsbeskrivningarforwebbredaktionensmedarbetare___4750.aspx 
 
Happy Halloween!!  
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:  
 

Vi vill informera om en ny ”feature” 
från Tankbar och det är möjligheten 
att förhandsgranska en sida innan 
publicering.  
 

Gör följande: 
Spara sidan, men klicka inte i 
”publicerad eller synlig i meny”. 
Längst upp i redigeringsfältet finns 
något som heter ”absolut länk”, klicka 
på filnamnet och se hur sidan 
kommer att se ut! 
 

/Lena 
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