
 

Till samtliga lokalavdelningar April 2013 

Hej kära Sweor! 

Som många av er redan vet så har SWEA International haft sitt årsmöte 
i Berlin den 13 april. På swea.org kan du läsa mer om mötesdagarna 
samt om de tre stipendiaterna och Årets Svenska Kvinna som utsågs 
under mötet.  

För att SWEAs webbplats ska vara en levande och givande 
informationskälla är det viktigt att få in artiklar och notiser från 
evenemang och händelser ute i SWEA-land. Tyvärr är det bara några få 
avdelningar som är bra på att dela med sig av bilder och artiklar till oss 
på webbredaktionen. Ett mål vi sträver efter är en webbplats med 
information från alla SWEA avdelningar, så det är viktigt att samarbeta 
med att tillsammans hålla vår webbplats aktuell och uppdaterad med 
information och nyheter. Som hjälpmedel ska webbredaktionen skapa 
ett nätverk för alla de lokala blad-redaktörerna ute i lokalavdelningarna. 
Förutom att vara ett sätt att smidigt dela information och idéer kan ett 
nätverk fungera som bra stöd för blad-redaktörerna. Har du några tankar och funderingar om detta? Hör av dig - 
webmaster (at) swea.org.  

Till SWEA Internationals årsmötet så uppdaterade vi styrelsen med det senaste från webbredaktionen. Här kommer 
listan över det vi jobbar med just nu: 

 Vi samlar in offerter från Wordpress-konsulter för att kunna få en jämförelse mot de andra lösningarna vi undersökt. 
Vi hoppas på att komma med en rekommendation till styrelsen i början av maj. 

 Vi bygger upp referensgrupper med medlemmar från hela SWEA-land för att få idéer och nya infallsvinklar på 
webbprojektet. 

 Arbetet med design av den nya webbsidan fortskrider. Webbprojektgruppen går igenom och analyserar de 
synpunkter som inkommit från olika delar inom SWEA. 

 Vi planerar för överflyttningen till den nya webbplatsen genom att gå igenom de befintliga webbplatserna samt 
planera för hur en flytt smidigast kan komma till. 

 Våra nya webbredaktionsmedlemmar med ansvar för sociala medier har börjat med att bygga upp SWEAs LinkedIn-
grupp. 

 Inom webbredaktionen jobbar vi med Facebook-sidorna och hur vi kan använda dessa för att öka intresset för våra 
webbsidor. 

 SWEAkanal på YouTube har som första inlägg den fina videon som PR-kommittén tagit fram. 

 Samarbetet mellan PR-kommittén, Framtidskommittén och webbredaktionen siktar på hur SWEA kan nå ut till yngre 
medlemmar och sprida SWEA-andan till nya intresserade. 

 Vi jobbar på hur vi ska kunna få in fler artiklar till webben, hur vi ska kunna få avdelningarna att oftare dela med sig 
av bilder och inspirerande händelser och notiser. 

 
Tills vi hörs igen, må så gott! 
Anna Orsini, Webbredaktör  

FÖR STÖD: 
SWEA Internationals Webbredaktör 
Anna Orsini (Rom) 
webmaster(at)swea.org 

 Webredaktionens Bildansvariga 
Li Ansefelt Thornton (Washington DC) 
webpictureed(at)swea.org 

 
Webbredaktionens Journalister 
 Ingrid Maria Ericsson (New York)  
Johanna Stienholtz (Melbourne)  
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 (London) 
weblocalsupport(at)swea.org 

 
Webbredaktionens rådgivare 
Li Ansefelt Thornton (Washington DC) 
Jessica Sköld (Atlanta)  
 
Webbredaktionens Sociala Mediaansvariga 
Fia Burton (Toronto) Cim Efraimsson (San Francisco) 
Websocialmedia (at) swea.org 
 

  
Webbredaktionens Layoutansvariga 
Annica Ljung-Göbel (Köln-Bonn) 
weblayout(at)swea.org 
 

Webbredaktionens rådgivare 
Li Ansefelt Thornton (Washington DC) 
Jessica Sköld (Atlanta) 
 
 
 

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: Internet Explorer version 
10 ställer till en hel del problem i Tankbar. Man 
får t ex inte fram tabellfunktionerna via 
högerklick. Detta kan man lösa genom att gå 
tillbaka en version.  

Gör följande: logga in i Tankbar som vanligt. 
Tryck F12 och välj Webbläsarläge: IE10 i 
utvecklarfönstret. Klicka för Internet Explorer 9. 
Klicka sedan bort fönstret genom att klicka på 
krysset i högerkanten. Denna procedur måste 
man tyvärr göra varje gång man går in i 
Tankbar.  

Har du frågor: hör av dig till Lena 
weblocalsupport (at) swea.org 

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

