
Till samtliga lokalavdelningar Juni/Juli 2013	  

Kära Sweor, 

Nu när sommaren äntligen har kommit har vi även fått slutgiltiga beslutet om SWEAs nya webblösning! Det blir 
WordPress Multisite, med företaget Tipit i Austin, TX som konsultfirma. Det kommer att bli mycket jobb med att förbereda 
allting, men vår målsättning är att lansera nya webbplatsen lagom till Världsmötet i Bologna (dvs under september). 
Eftersom en webbplats alltid är levande vet vi att det kommer att finnas mycket jobb kvar att göra även efter VM. Men 
den nya, fina webbplatsen kommer att råda och de gamla ska läggas ner. 

Budskapet från SWEA Internationals styrelse är att efter beslutet om SWEAs nya webblösning så är det viktigt att alla 
avdelningar och kommittéer byter till det nya webbsystemet. Detta stöder målet om god kommunikation, skapar en 
enhetlighet och gemensam bild av SWEA, samtidigt som vi utnyttjar investeringen på bästa möjliga sätt. Kostnaden för 
alla webbplatser tas av SWEA centralt. När det gäller struktur/layout finns en enhetlig layout för SWEA centralt, lokalt 
och kommittéer, men det kommer också att finnas utrymme för anpassning av lokala sidor. Inom den närmaste tiden 
kommer det mer information från webbprojektgruppen angående planering av flytt från det gamla till det nya 
webbsystemet. 

Vi börjar med planeringsarbetet, både med Tipit och inom webbprojektgruppen, för att beskriva vilka steg som behövs för 
att bygga våra nya webbplatser. Det är många som kommer att vara involverade och vi ska sträva efter att hålla alla 
informerade medan rutinerna utvecklas. Lena och Vicki jobbar under de kommande veckorna med att ta fram information 
om hur det kommer att fungera för varje webbansvarig med att planera och implementera den nya webbplatsen. Som ni 
förstår så är det ju inte bara att ”knäppa på fingrarna … et voilà” — utan det behövs ett systematiskt och kontrollerat 
genomförande. 

Redan under denna veckan kommer vi att skicka ut information till alla webbansvariga om vad som behöver göras. Lite 
kort om vilka moment som behövs, oavsett om man idag ligger på TB-servern (dagens swea.org hos Tankbar) eller 
någon annanstans (t ex WordPress, FrontPage, chapters-swea): 

1) Använda nuvarande webbplats och sitemap (beskrivning av struktur) för att bestämma vilka texter, bilder och 
övriga filer som ska flyttas. 

2) Städa / ändra texterna (stavfel, korrekt information, osv). 
3) ”Tvätta texterna” från onödig HTML-kod (vi kommer att ge råd om hur man ska gå tillväga med det). 
4) Flytta över text och tillhörande filer till WordPress Multisite webbsidor. 

Vi har startat en ny Google group, swea-lokalwebbansvariga, och ska successivt bjuda in er webbansvariga till denna 
grupp; ni behöver då acceptera inbjudan. Tanken är att alla i den nya gruppen ska kunna ställa frågor och även själva ge 
tips och råd om hur man kan göra saker och ting. Den gamla gruppen (swea-webmasters) ska stängas ner. Vi vill dock 
informera alla i den gruppen att de är välkomna att bli medlemmar i den nya gruppen. 

Under övergångsskedet kommer vissa webbplatser att finnas på två ställen (gamla respektive nya lösningen). De nya 
webbplatserna blir inte aktiva direkt eftersom länkar mellan lokala webbplatser och olika delar i swea.org måste fixas 
innan vi kan stänga den gamla webbplatsen. Det betyder att alla måste ha tålamod under tiden vi närmar oss 
slutpunkten för lansering, och sedan kan vi pusta ut!! Vi ser fram emot att jobba tillsammans mot den nya 
webblösningen! 

God fortsättning på sommaren önskar webbprojektgruppen, 
Anna, Vicki, Cecilia, Lena, Sanna, Malin, Elin och Annica   
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