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I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Bilder Göran Lander och  PA Bjurling



Under livliga diskussioner delgav vi varandra erfarenheter 
och framförde åsikter om vår viktiga funktion i förening-
arna. 

Vi enades om bildandet av föreningsgrupper, inom vilka vi i 
första hand rådgör vid strul och om bildandet av en it-
grupp på distriktsnivå för problem som inte låter sig lösas 
enkelt.

Det ansågs att hela redaktörskollektivet bör träffas ungefär 
halvårsvis för erfarenhetsutbyte. 

Ytterligare information kommer genom Bengt Mauritzsons 
försorg.



Webbredaktörer har mötts

Hemsidorna är vårt skyltfönster utåt där vi berättar vad som är på 

gång och hur vi arbetar nu efter den allt för långa pandemin.

Att vara webbredaktör kan ofta vara ett ensamt uppdrag. Men i 

fredags (29 okt 2021) tog vi i SPF Seniorerna Blekinge ett stort steg 

för att råda bot på den ensamheten.

Vi har nu delat in våra 16 föreningar i små grupper för att på detta 

sätt stötta varandra i det fortsatta arbetet med våra viktiga 

hemsidor. 

Bengt Mauritzsons anteckningar från mötet.



Göran Lander är vår nye webbredaktör för distriktets hemsida och 

har på mycket kort tid blivit varm i kläderna. 

Träffen i fredags var inriktad på att få en kartläggning av 

nuvarande status för våra webbredaktörer. Många av dem är nya 

på uppdraget men besitter å andra sidan stor kunskap som vi kan 

få ta del av som distriktsorganisation.

Den indelning som blev resultatet av vårt samarbete kommer 

snarast att skickas till föreningarna. Föreningarna tar nu hjälp av 

varandra och i denna nya indelning finns också duktiga krafter 

som ingår i den relativt nystartade IT-gruppen. 



Vi diskuterade också tekniska detaljer som sökmotorer och 

föreningars olika sätt att lämna text och bilder till 

webbredaktörerna. Meningen är inte att redaktörerna själva ska 

stå för merparten av innehållet utan det måste vara hela 

föreningens ansvar. En förbättring på det området anbefalls vänligt 

men bestämt.

Dagen ägnades också åt appen som snabbt har blivit ett viktigt 

komplement till våra hemsidor. Vi i Blekinge var absolut först med 

att upptäcka appen som hela tiden utvecklas och förbättras.

Nästa träff för webbredaktörerna blir under våren 2022 och tiden 

fram till dess ska ägnas åt att finslipa och förbättra hemsidornas 

innehåll och utseende.

Bengt Mauritzson, sammankallande i IT-gruppen.






