
 

Till samtliga lokalavdelningar December 2012 

 
Hej kära Sweor! 

Julen står inför dörren och snart väntar för många skön ledighet med 
förhoppningsvis mycket umgänge med vänner och familj. Kanske är det 
många av er som, liksom jag, reser upp till Sverige över jullovet. Man 
kan ju bara hoppas att snön ligger vit på taken denna jul. Förra året blev 
ju lite av en besvikelse, ur snösynpunkt, i alla fall för de yngre 
medlemmarna i vår familj då Stockholm mer liknade ett regnigt och grått 
London än den strålande och skimrande stad vi ibland har haft turen att 
se! 

Som vi tidigare rapporterat om in Webb-Inn så har Projektgruppen haft 
sin genomgång av Rekommendationen av nytt webbhotell och CMS-system med SWEA Internationals styrelse. Flera 
nya frågeställningar kom upp och nu fortsätter gruppens arbete med att besvara dessa och ta in mer information på de 
områden som man önskade belysa djupare. Från Projektgruppen är man fortfarande intresserad av vad ni, de lokala 
webbredaktörerna, har för åsikter och tankar kring webbprojektet. Det är viktigt att alla känner sig engagerade för att 
projektet ska kunna genomföras så bra som möjligt. Därför söker vi ännu personer som vill vara med i de 
Referensgrupper som vi startat för att komma i kontakt med de lokala webbredaktörerna. Hör av dig till 
webmaster@swea.org – vi är mycket intresserade av dina synpunkter och åsikter! 

Inför flytten av swea.org till det nya webbhotellet så kan det vara bra att redan nu börja tänka på vad som kan ”städas” ut 
från de lokala SWEA-sidorna. Mycket av informationen på era sidor kanske redan är inaktuell eller inte uppdaterad på 
länge. Det vore därför bra att redan nu börja se över era sidor och tänka över vad ni vill ha med er i flytten till de nya 
sidorna. Vårt lokalavdelningsstöd, Lena Nilsson, hjälper gärna till och funderar tillsammans med er om ni är osäkra på 
vad som borde vara kvar och vad som kan tas bort. Det är ju viktigt att alla våra sidor är aktuella och uppdaterade för att 
helhetsbilden av swea.org ska kännas fräsch och modern. Ta gärna kontakt med Lena, weblocalsupport@swea.org, för 
att få råd och stöd i detta arbete, hon har mycket erfarenhet och många bra råd att komma med! Lena kommer att skicka 
ut en manual som beskriver HUR ni bör gå tillväga med att rensa och förbereda för överflyttning från Tankbar till nytt 
system. 

Vi vill även passa på att påminna om att nomineringstiden för SWEAs stipendier och ÅSK snart går ut. Senast den 4 
januari ska nomineringarna för Litteraturstipendiet vara inne; den 10 januari för Sigrid Paskells stipendium och den 20 
januari för Årets Svenska Kvinna. Se swea.org/sweainternational/stipendierask___5673.aspx för information. 

Webbredaktionen har julstängt och mailstopp gäller från och med den 22 december till den 6 januari. För brådskande 
ärenden skriv ”brådskande” i ärenderaden. 

Det har varit ett spännande och intensivt år för oss i Webbredaktionen. Året har dominerats av arbetet med Projektet 
kring nytt webbhotell och vi har kunnat hälsa många nya och duktiga medarbetare till vår Redaktion. Nu tackar vi för ett 
fint samarbete och passar på att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!  

Tills vi hörs igen, må så gott! 
Anna Orsini, Webbredaktör  
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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 
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SWEA Webbredaktions webbplats: 

swea.org/webbredaktionen  

Kommunikationsgrupp för lokala webbredaktörer: 

groups.google.com/group/swea-webmasters  

 

MÅNADENS TIPS: Kom med och 

påverka – vi söker lokala webbredaktörer 
som vill vara med i våra Referensgrupper. 
Vi påminner även om att vi ännu söker 
efter en Social Media Resurs att knyta till 
vår Redaktion – har du erfarenhet av 
sociala media, ta kontakt med oss, vi vill 
är intresserade av dina kunskaper och 
åsikter! webmaster@swea.org  
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