
 

Till samtliga lokalavdelningar Augusti 2013 

Kära Sweor, 

Vi hoppas ni alla haft en lugn och skön sommar och att ni är redo inför vår stora 
flytt av SWEA Internationals och alla lokala avdelningars webbplats! Här på 
webbredaktionen har vi haft ett par spännande månader med mycket jobb och 
stora framsteg vad gäller den nya webbplatsen. Det har varit designbeslut, 
organisationsfrågor, back-up, planering för överflytt av innehåll mm, mm. Många, 
många detaljer att tänka på, men vi ser med glädje fram emot att inom kort byta 
till vår nya plattform, WordPress Multisite.  

Vår plan är att lansera den nya webblösningen i samband med Världsmötet i 
Bologna, dvs i månadskiftet september-oktober. På grund av en tät 
sammanslutning mellan SWEAs alla olika sidor, måste vi se till att alla 
avdelningar är redo att lanseras samtidigt, vilket betyder att dagens webbplatser 
kommer att vara aktiva fram till den exakta tid vi aktiverar nya webblösningen. 
Tyvärr kan det innebära ett visst dubbelarbete med att hålla både den gamla och den nya versionen av hemsidan 
uppdaterade, så vi ber därför om ert samarbete och tålamod under tiden vi ser till att alla får den hjälp och det stöd de 
behöver inför detta stora projekt.  

Den sista september måste allt vara klart. För att förenkla arbetet för er alla, sitter Lena just nu och arbetar fram text- och 
videoinstruktioner tillsammans med våra konsulter på Tipit. Har du några frågor angående den nya webblösningen, eller 
om du känner att din avdelning inte klarar av den föreslagna tidslinjen, kontakta Lena på weblocalsupport (at) swea.org 
så hjälper vi till att etablera en temporär hemsida.  

Vi har under veckan haft flera möten, och så snart vi fastställt alla viktiga aspekter vad gäller design kommer 
webbprojektgruppen att meddela detta via Google-gruppen (swea-lokalwebbansvariga). Det är i den gruppen alla lokala 
webbredaktörer kommer att få tillgång till all information och alla instruktioner och sedan också ha möjlighet att diskutera 
idéer och hjälpa varandra. Är du ännu inte anmäld till denna grupp hör av dig till Lena. Gruppen är inte bara till för 
webbredaktörer utan alla intresserade kan anmäla sig – se länken längst ner till höger. 

Vi är tacksamma för ert stöd och tålamod under veckorna när vi jobbar fram mot den nya webblösningen! 
Webbredaktionen 
 

FÖR STÖD: 

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

 
Webredaktionens Bildansvariga 
Ledig post 
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 Sociala Mediaansvariga 
Fia Burdon (Toronto) 
Cim Efraimsson (San Francisco) 
websocialmedia (at) swea.org 

 
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 

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

SWEA Webbredaktions webbplats: 
swea.org/webbredaktionen  

Kommunikationsgrupp för lokala webbredaktörer: 
groups.google.com/group/swea-lokalwebbansvariga 

 

MÅNADENS TIPS: I mitten av juli 
skickades en sitemap på era 
webbsidor ut till alla webbredaktörer. 
Ta en stund och notera alla olika filer 
med bilder och interna länkar för 
senare användning som underlag vid 
själva flytten till det nya systemet. Vi i 
webbredaktionen behöver inte ta del 
av era samman-ställningar. Dock 
behöver vi veta när ni är klara med 
er genomgång. Var vänlig mejla till 
weblocalsupport (at) swea.org för 
frågor samt berätta när ni är färdiga 
med genomgången.  /Lena 


