
Till samtliga lokalavdelningar, Juni 2012 

Hej kära Sweor! 

Det här är mitt första Webb-Inn som ny webbredaktör. Jag heter 
Anna Orsini, SWEA Rom, och har sedan någon månad tillbaka 
tagit över efter Jessica Sköld. Sakta men säkert har jag slussats 
in i webbredaktörsjobbet och har tack vara alla duktiga och 
kompetenta medarbetare på Webbredaktionen fått chansen att 
sätta mig in i allt nytt. Jessica Sköld finns dock med som 
rådgivare och är en ovärderligt kunskapskälla för mig!  

Även Cecilia Wettstam, SWEA Moskva, är ny medarbetare på 
Webbredaktionen med ansvar för IT-frågor. Cecilias kunskaper 
och erfarenhet inom IT blir ett perfekt tillskott för IT-gruppen som 
just nu har ett stort arbete framför sig. 

Fokus för oss på Webbredaktionen ligger precis nu på arbetet med webbhotellprojektet. Alla i redaktionen är 
mer eller mindre involverande även om vår IT-expert Vicki har det övergripande ansvaret. Vi har funderat 
mycket över vad vi vill prioritera, vilka funktioner som är viktiga. Bildarkiv, kalendermöjligheter, nyhetsbrev, 
diskussionsforum och sökfunktion är några av de förbättringar som påtalats. Vad vi kan reflektera över är hur 
webbplatsen ska kunna öka intresset för SWEAs verksamhet och kunna sprida och tydliggöra våra 
värderingar. En annan viktig fråga att fundera över är vem som är målgruppen för swea.org – våra 
medlemmar, våra presumtiva medlemmar, styrelsen, webbredaktionen och kansliet – det gör ju att vår 
hemsida måste täcka mycket och ha en stor bredd utan att därför bli spretig och otydlig. Ja, arbetet med 
projektplanen för webbhotellet är både stimulerande och komplext! 

Sommaren ligger framför oss, orörd och full av löften om ljumma ljusa sommarkvällar och svala bad. Säkert 
är det många av er som kommer att resa ”hemåt” för att avnjuta semestern tillsammans med vänner och 
familjer i Sverige. Själv reser jag alltid upp till Stockholm under sommaren och trots att det allt som oftast 
både är kyligt och kallt finns det inget så underbart som filmjölk, limpsmörgåsar och en morgontidning i 
mammas kök, då känns det som om tiden har stannat och jag bara njuter! 

SWEA-aktiviteter uppe i Sverige saknas ju heller inte – så kanske att vi ses i sommar? 

Tills vi hörs igen, ha en fantastisk sommar! 

Anna Orsini och Webbredaktionen 

FÖR STÖD: 

SWEA Internationals Webbredaktör 

Anna Orsini (Rom) 

webmaster(at)swea.org 

 Webredaktionens Bildansvariga 

Evelina Attervall (Chicago) 

webpictureed(at)swea.org 

 

Webbredaktionens Journalister 

Anna Sjöblom (Milano)  Sofia Rönnqvist (Singapore) 

Emelie Krugly (London)  Elin Rennerfelt (Denver) 

webjournalist(at)swea.org 

  

Webbredaktionens IT Experter 

Vicki Almstrum (Austin) 

Malin Melin (Houston) 

Cecilia Wettstam (Moskva) 

webIT(at)swea.org 

Webbredaktionens Bannerannons och Anslagstavlans ansvariga 

Nathalie Saathoff (Milano) 

webbannerads(at)swea.org 

 

Lokalavdelningsstöd Webbplatser 

Lena Nilsson (Marbella) 

weblocalsupport(at)swea.org 

Webbredaktionens rådgivare 

Li Ansefelt Thornton (Washington DC) 

Jessica Sköld (Atlanta) 

  

Webbredaktionens Layoutansvariga 

Annica Ljung-Göbel (Köln-Bonn) 

weblayout(at)swea.org 

SWEA International webbhotell / CMS projekt 

Vicki Almstrum (Austin), Cecilia Wettstam (Moskva), 

Sanna Wilkinson (Orange County), Malin Melin (Houston), 

Elin Rennerfelt (Denver), Annica Ljung-Göbel (Köln-Bonn) 

webproject(at)swea.org 

SWEA Webbredaktions webbplats: 

swea.org/webbredaktionen  

Kommunikationsgrupp för lokala webbredaktörer: 

groups.google.com/group/swea-webmasters  

 

MÅNADENS TIPS: Vi kommer att ha 

sommaruppehåll under perioden 22 juni 

till den 13 augusti, precis som SWEAs  

Internationals Styrelse och SWEAs 

administration. Vi att ha ett jour-schema 

för adressen webmaster(at)swea.org, så 

är det något viktigt går det bra att skriva 

”VIKTIGT” tillsammans med ärendet i 

mejlet så vet vi att det är något som måste 

omhändertas snarast.  

http://swea.org/webbredaktionen
http://groups.google.com/group/swea-webmasters

