
 

Till samtliga lokalavdelningar, September 2012 

Hej kära Sweor! 
 
Välkomna tillbaka till en intensiv och spännande SWEA-höst. För 
min del börjar hösten egentligen redan innan jag har avslutat min 
semester. Under de sista dagarna av ledigheten så börjar tankarna 
snurra och de sista varma sommarnätterna är det jag som ligger 
vaken och grubblar över allt jag ska ta tag i när jag är tillbaka i stan. I 
år började jag till och med att skissa lite lätt i tankarna på menyn till 
årets glöggfest. Visst låter det tokigt men jag är troligtvis inte 
ensam…   
 
Efter sommarens uppehåll är det nu dags att dra igång på allvar och det är ju mycket på gång. En ny SWEA- 
avdelning har kommit igång i Melbourn, Australien och har redan ett 60-tal medlemmar! Flera regionmöten 
kommer dessutom att hållas under den närmaste tiden, så glöm inte att gå in på swea.org för att följa med vad 
som händer.  
Hösten brukar ju anses som förändringens-och förnyelsens-årstid, man riktigt känner lusten av att ta tag i nya 
projekt. För den som har vill ha nya utmaningar så kan vi meddela att två av våra journalister kommer att lämna 
jobbet på Webbredaktionen under hösten, så nu söker vi två nya journalister som kan ta över. Tanken är att de 
nya journalisterna i början ska ”skugga” bl.a. Anna S., som i nuläget innehar rollen som vår huvudjournalist, för att 
kunna sätta sig in i jobbet. Visst låter det spännande! Skicka CV till webmaster@swea.org. 
 
Fokus för oss på Webbredaktionen fortsätter att ligga på arbetet med det nya webbhotellprojektet. Vi kommer 
närmast att gå igenom allt material vi fått in under sommaren, med genomgångar av olika CMS-system. Vi har 
även fått flera mail från Sweor världen över, vilket vi uppskattar mycket, där man bl.a. ber oss att ta upp frågor om 
sekretess, samt tjänster som hanterar spam. Fortsätt givetvis att höra av er med tankar och tips! Som ni även sett 
så har arbetet med att förbereda webbsidorna och blanketterna till de årliga stipendierna satt igång igen. Vicki har 
lagt ner ett stort jobb på att uppdatera Stipendie-och ÅSK-sidorna med information beträffande kommittéer, 
ansökningsdatum och formulär.     
Trots höstens sug på förändringar så finns det ju även plats för traditioner under denna årstid. Säkert är det många 
av er som, liksom jag, håller på med att planera årets kräftskiva med era lokala SWEA-avdelningar. Ett roligt sätt 
för att sätta igång höstens aktiviteter igen.  

 
Tills vi hörs igen, må så gott! 
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: Känner du någon Swea 

som du tycker att vi ska intervjua? Bör vi 
uppmärksamma ett arrangemang i din 
avdelning? Har du tips och idéer på notiser och 
nyheter som vi kan lyfta fram på swea.org?  
Vi hoppas att ni alla har spännande aktiviteter 
på gång runt om i världen, som vi kommer få ta 
del av på webben! Ta kontakt med 
webbjournalisterna med eventuella idéer.  
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