
 

Till samtliga lokalavdelningar September 2013 

Kära Sweor, 

Nu har vi kommit in i den verkliga slutspurten för nya webblösningen! Det 
har varit mycket ”skynda er att vänta” känsla av det hela, medan planering, 
design utveckling, tekniska lösningar, och hjälpdokument förberetts. Men nu, 
äntligen, har vi kommit in i slutfasen av den stora flytten från SWEAs gamla 
webblösning på TB-servern till nya lösningen under WordPress Multisite. 
Många avdelningar är nu färdiga med genomgången av den gamla 
webbplatsen och kan sätta igång med överflytt av informationen då nya 
systemet blivit stabilt. Vi vet att det kommer att vara många frågor då ni 
försöker lära er hur man bygger upp nya webbplatsen. Det kan kännas 
annorlunda och frustrerande i början, men vi är säkra på att slutprodukten 
kommer att bli bra. För att se exempel på hur en i stort sett färdig webbplats 
kan komma att se ut, titta på SWEA Londons och SWEA Washington DCs 
webbplatser: london.swea.tipit.net och washingtondc.swea.tipit.net. Webbadresserna till varje avdelning kommer att följa 
mönstret avd.swea.org, så, till exempel, Londons webbplats kommer att heta london.swea.org så snart vi lanserar nya 
webbhotellet. Den nya designen är ”responsive”, dvs, den anpassas automatiskt oavsett om besökaren läser 
informationen på en dator, laptop, smart phone, eller surfplatta, så kolla gärna på olika platforms. SWEAs WordPress 
referensmanualer kan du ladda hem här: swea.org/sweaswordpressmanualer___9189.aspx 
Samtidigt som vi försöker få igång alla lokala avdelningar, jobbar vi naturligtvis även på internationell nivå. Cecilia 
Wettstam, tillsammans med Ingrid Westin och Maude Vännman, har börjat processen att uppdatera alla sidor på 
swea.org. Vicki Almstrum, med hjälp av ett flertal andra, kommer att jobba med alla kommittéer (PR, BUS, stipendierna, 
ÅSK, osv.) för att lägga upp dess nya webbplatser. 
Vad gäller webbadresserna så innehåller alla webbplatser många olika interna länkar. Vi håller på att bygga upp ett 
referensdokument som kan hjälpa med den processen. Vi uppskattar om ni kan komma med kommentarer antingen 
direkt i dokumentet eller skicka en epost till Vicki och Cecilia via webIT (at) swea.org: 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ap6s_-vFSdtbdFI0d1pUSlh3Q2o0eWNUZU5vS0U2dnc&usp=sharing  

Det är oerhört viktigt att alla som jobbar med webbplatserna är med i googlegruppen vi har etablerat för kommunikation 
bland alla webbansvariga i SWEA-land. Är du ännu inte med, ta kontakt med Lena Nilsson på weblocalsupport (at) 
swea.org. (Anmälningsinformation finns alltid med i Webb-Inn, längst ner till höger.) 
Det ska bli spännande, det här och vi tackar igen för ert tålamod och stöd! Vår förhoppning är att lanseringen sker lagom 
till VM in Bologna, även om det säkert kommer att kvarstå en hel del att göra under resten av hösten. 

Med vänliga hälsningar, 
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 (Los Angeles), 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: WordPress är en 
gynnsam miljö, med många intressanta 
plugins och widgets som utgör den 
prestanda som SWEA behöver. Ett 
exempel på en positiv plugin är ett skydd 
för epostadresser så det går att använda 
(@) kanelbulle i stället för (at) [en 
rekommendation som var till hjälp mot 
spamrobotar]. Det är vår förhoppning att 
WordPress kommer att ge er en givande 
och arbetsvänlig miljö för vidareutveckling 
av SWEAs alla webbplatser!! 


