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Hej kära Sweor! 

Våren är i antågande och om någon vecka firar vi påsk. Man längtar 
verkligen efter lite sol och värme, det har ju för många av oss varit en 
ganska lång och kall vinter trots att vi är så utspridda i världen. Via 
Facebook följer jag ju många av mina SWEA-vänner och av alla bilder 
som lagts upp denna vinter kan jag bara konstatera att vi i Rom varit 
ganska förskonade trots allt mot snöstormar och iskyla…  

Vi har nu avslutat rekryteringen av de två nya ansvariga 
redaktionsmedlemmarna som i fortsättningen ska ha ansvar för SWEAs 
sociala media-aktiviteter. Fia Burdon från SWEA Toronto och Cim 
Efraimsson från SWEA San Francisco är våra nytillskott. Vi är mycket 
glada att processen är avlutat så att vi äntligen kan komma igång med 
alla nya idéer och tankar som vi har kring SWEAs närvara i sociala 
medier. Vad Cim och Fia ska börja med är att ta över ansvaret för SWEA Internationals Facebook sida och fortsätta att 
bygga upp vår verksamhet på LinkedIn. Andra delar som vi inom snar framtid hoppas få se framsteg inom är vår 
nystartade SWEAkanal på YouTube, där det än så länge inte finns något innehåll. Vi kan säkerligen vänta oss att Cim 
och Fia har massor med nytänkande om hur vi kan sprida information om SWEA och hjälpa till att skapa en positiv bild 
av SWEA som i slutänden genererar i ökat medlemstillskott och en möjlighet att knyta ihop olika delar av vår 
organisation för att skapa en gemensamhetskänsla. På webbredaktionens webbsida kan du under ”Medlemmar” läsa 
mer om Cim och Fias bakgrund. Vill du skriva till våra social media-ansvariga, hör av dig till websocialmedia@swea.org.  

Under de senaste veckorna har vi på webbredaktionen jobbat mycket med att slutföra arbetet med Världsmötets egen 
webbplats. Nu ligger den mesta informationen på plats så det är bara att gå in på swea.org/vm och låta sig inspireras av 
SWEA Riminis fantastiska programupplägg. (VM äger rum 3-6 oktober i Bologna Italien.) 

Som jag skrev i förra Webb-Inn så hade projektgruppen fått i uppdrag ifrån styrelsen att göra en djupare analys av vad 
en webblösning med WordPress skulle innebära för SWEAs webb. I dagarna har nu en offertförfrågan gått iväg till 
WordPress-konsulter och vi inväntar nu svar från dessa för att kunna jämföra med de tidigare lösningar som gruppen 
arbetat med. Som många av ser säkert sett så har det även gått ut en förfrågan från oss där vi ber alla att uppdatera 
namnen på de lokala webbansvariga. Detta är ett viktigt arbete för att kunna få en helhetsbild av SWEAs webb. Vi tackar 
alla för samarbetet som är en del av kartläggningen som vi gör för att kunna rulla igång den nya webblösningen så fort 
som vi har fått ett beslut. 

Som jag skrev i förra Webb-Inn så söker vi fortfarande driftig medlem till vår webbredaktion med ansvar för bildhantering. 
Läs mer om vad tjänsten innebär och vem vi söker: swea.org/webbredaktionen. Vi hoppas på att få många intresserade 
sökanden som vill bli en del av vårt webbgäng! Hör av dig till webmaster (at) swea.org. 

Tills vi hörs igen, må så gott! 
Anna Orsini, Webbredaktör  
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MÅNADENS TIPS: Det händer säker massor 
med spännande och intressanta aktiviteter i din 
avdelning – hör av dig till våra journalister på 
webbredaktionen, så att vi får nya uppslag om 
vad som är på gång och kan göra engagerade 
och roliga reportage. Det är viktigt att vår 
hemsida är uppdaterad och aktuell och en av 
förutsättningarna är att samarbetet mellan 
lokalavdelningarna och webbredaktionen 
fungerar väl!   

Skriv till webjournalist  (at) swea.org  


