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PM – STYRELSENS ARBETE MED DEN NYA HEMSIDAN 

 

Direktiv och riktlinjer 3 - från styrelsen/arbetsgruppen till Johan Blomqvist 

Under sammanträdet den 6 oktober 2011 har i huvudsak mötet koncentrerats till den punkt på 

dagordningen som är ”Höstträffen” med Kustmiljöföreningarna. Detta medför i sin tur att 

instruktionerna till Johan Blomqvist vid detta arbetsmöte är begränsade jämfört med tidigare 

PM 1-2. 

 Solveig får i uppdrag till nästa styrelsesammanträde den 3 november 2011 att 

kontrollera att såväl bankgiro som bankkonto är korrekta. 

 Styrelsen beslutar att K-G Eklund får disponera Johan Blomqvist i maximalt två 

timmar då det gäller arbetet med hemsidan enligt den ”manual för uppdateringar av 

webbsida” som Webb och Form utarbetat. 

 Att Rune Fransén får uppdraget att undersöka om Kustmiljökonferenserna från 1999, 

2001 och 2003 finns på datamedia. 

 Att på första sidan av hemsidan skall det framgå att densamma är helt ny/omarbetad 

och under uppdatering. Johan kommer med förslag på hur detta lämpligen skall se ut.  

 Att på den gamla hemsidan skall det ges information om att den kommer att stängas 

ned under sista kvartalet 2011 samt att hänvisning skall ske till den nya hemsidan 

redan nu d.v.s. omgående. 

 Att under linjalrubriken Dokumentarkiv med underrubriken Protokoll skall det i 

huvudet framgå att ”Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos 

sekretariatet vid Kustmiljögruppen”. 

 Att bilder från vassklippning i Djursvik tagna av Lars Karlsson är på ingång för 

uppläggning på hemsidan under linjalrubriken ”Dokumentarkiv med underrubriken 

Bildgalleri”. Roland ansvarar för att bilderna kommer till sekretariatet. 
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 Att under linjalrubriken ”Om oss med underrubriken styrelse” skall det tas bilder på 

styrelsen för inläggning. Målsättningen är att detta sker vid nästa styrelsesammanträde 

hos Roland. 

 Att under linjalrubriken ”Om oss med underrubriken Samarbetspartners” står det 

Kalmarsundsregionen. Det skall stå Kalmarsundskommissionen med adress till 

hemsidan www. Kalmarsundskommissionen.se 

 Rune visar ledamöterna att det finns ett USB-minne på 4GB med Powerpoint 

presentationer vad avser Kustmiljögruppen. Vad som skall ske med detta får styrelsen 

ta ställning till vid ett senare tillfälle. 

Vid pennan 

Karl-Gustaf Eklund 

 

 

 


