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PM – STYRELSENS ARBETE MED DEN NYA HEMSIDAN 

Direktiv och riktlinjer – I - från styrelsen/arbetsgruppen till Johan Blomqvist 

 

BAKGRUND: 

Styrelsen har inför kvällens sammanträde erhållit mail från Johan Blomqvist med förslag på 

punkter som styrelsen/arbetsgruppen kan arbeta med. Frågeställningarna bilägges detta PM. 

Innan arbetet påbörjas med Johans frågor tar styrelsen beslut i följande frågor. 

 Några videospel eller rörliga bilder skall inte förekomma på den omarbetade 

hemsidan. 

 Den omarbetade hemsidan skall endast vara på svenska. Vilka olika språk som 

framtida utgåvor skall omfatta skall styrelsen ta ställning till senare. 

 Allt material på den gamla hemsidan skall vara säkerhetskopierat på sådant sätt att 

styrelsen lätt via USB-minne eller dylikt snabbt kan ha det gamla materialet 

tillgängligt om behov skulle föreligga.   

 Att på första sidan av hemsidan skall det finnas länk till kustväder under förutsättning 

att denna tjänst är kostnadsfri för Kustmiljögruppen. Johan får lämna besked till 

styrelsen/arbetsgruppen på denna fråga! 

I enlighet med Johans förslag studerar och arbetar styrelsen/arbetsgruppen med punkterna…  

A:1 Vad är inaktuellt och kan plockas bort vad avser den gamla hemsidan? Rubriker finns i 

vänstermarginalen och kommenteras enligt nedan:  

A1:1. Huvudrubriken Projekt/planer indelas i sin tur i två underrubriker 

 ”aktuella projekt” skall återfinnas i linjalen på den nya hemsidan på den plats 

där Projektbeskrivningar står. Projektbeskrivningar skall återfinns som 

underrubrik till Aktuella projekt på den nya hemsidan. Se punkt B:12.  
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”genomförda projekt”  skall återfinnas som underrubrik på den nya hemsidan 

under linjalrubriken Dokumentarkiv   

A1:2. Huvudrubriken Projektgrupper på den gamla hemsidan försvinner helt liksom 

samma rubrik vid linjalrubriken Om oss på den nya hemsidan. Se B03. 

A1:3 Huvudrubriken Redovisning av miljöföreningarna på den gamla hemsidan skall 

byta namn till Kustmiljöföreningarna och återfinnas under linjalrubriken Om oss 

på den nya hemsidan kompletterat endast med namn och ”länkar” till de olika 

kustmiljöföreningarna. Kontaktpersonernas namn utgår. Det blir upp till 

kustmiljöföreningarna att hålla sina hemsidor uppdaterade. 

A1:4 Under huvudrubriken Samarbetspartners på den gamla hemsidan skall EU life 

Algae samt Mönsterås kommun utgå. 

 Under linjalrubriken Om oss på den nya hemsidan skall EU-life Algae samt 

Mönsterås kommun utgå. Däremot skall den nya hemsidan kompletteras Om 

oss/samarbetspartners med Kalmar Södra Miljöförening. Se punkt B:08. 

A1:5 Huvudrubriken Länkar på den gamla hemsidan skall vara oförändrad och 

överflyttas till den nya hemsidan med tillägg Kalmarkommissionen och med 

länk till dess hemsida. Se B:08. 

A1:6 Huvudrubriken Anslagstavlan på den gamla hemsidan tas bort i sin helhet och 

skall således inte finnas med på den nya hemsidan. 

A1:7 Huvudrubriken Senaste nytt på den gamla hemsidan skall tas bort i sin helhet 

och det dokument som ligger där Kustmiljögruppens årsmöte från 2010 skall 

återfinnas på den nya hemsidan vid linjalrubriken Dokumentarkiv med 

underrubrik Protokoll. 

 

B. Styrelsen/arbetsgruppen går nu över till den nya hemsidan och arbetar med den 

på samma sätt som ovan med kommentarer kring huvudrubriker längs linjalen 

och underrubriker till dessa, så att Johan omgående kan gå in och göra viktiga 

kompletteringar och förändringar. 

B:01 Under linjalrubriken Hem finns en underrubrik ”På gång” varför sker länkning 

till linjalrubriken Kontakta oss??????? Svar emotses av Dig Johan! 

B:02 Under linjalrubriken Om oss är underrubrikerna ologiskt upptagna. Följande 

ordning bör gälla om inte Johan kan ange särskilda skäl till nu gällande förslag. 

 Bakgrund, styrelse, våra kustmiljöföreningar, samarbetspartners. 

B:03 Under linjalrubriken Om oss tas underrubriken projektgrupper helt bort. 
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B:04 Under linjalrubriken Om oss finns underrubriken styrelse. Här skall endast 

anges styrelseledamöternas funktion och namn. Under linjalrubriken Kontakta 

oss skall även kontaktuppgifter finnas till de olika ledamöterna. Se B:7 nedan. 

B:05 Ordförande   Ledamot 

 Rune Fransén  Roland Blomqvist 

 Kassör   Ledamot 

 Solveig Johansson  Pia Prestel 

  

Sekreterare   Ersättare 

 Karl-Gustaf Eklund  Solbrith Hellman 

  

B:06 Under linjalrubriken Om oss med underrubriken Samarbetspartners skall det 

läggas till förutom redan specificerade… 

 Torsås kommun, Kalmarsundsregionen, Kalmar Södra Miljöförening. 

 EU-life Algae samt Mönsterås kommun skall utgår som samarbetspartners. 

B:07 Under linjalrubriken Kontakta oss skall underrubriken Styrelse återfinnas med 

såväl funktion som kontaktmöjligheter enligt nedan. 

 Ordförande    

 Rune Fransén 

 Telefon: 0486-205 73, 070-562 05 73, 

E-post: rune.fransén@kustmiljögruppen.org  

 Kassör    

 Solveig Johansson 

 Telefon: 070-894 94 95, E-post: solveig.lilian.johansson@telia.com 

 Sekreterare 

 Karl-Gustaf Eklund 

 Telefon: 0486-221 87, 073 352 92 16,  

E-post: kage.eklund.kvistofta@hotmail.com 
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 Ledamot 

 Roland Blomqvist 

 Telefon: 0486-221 82, 070-740 99 58, E-post: roland_blomqvist@hotmail.com 

 Ledamot 

Pia Prestel 

Telefon: 0486-205 20/484 20, E-post: pia.prestel@hotmail.com 

 Ersättare 

 Solbrith Hellman 

 Telefon: 070-977 07 78, E-post: solbrith.hellamn@telia.com 

B:08 Under linjalrubriken Om oss med underrubriken Samarbetspartners skall  EU-

life Algae samt Mönsterås kommun utgå. 

 Komplettering skall ske med Torsås kommun, Kalmarsundskommissionen samt 

Kalmar Södra Miljöförening 

B:09 Under linjalrubriken Om oss med underrubriken Våra kustmiljöföreningar står 

det angivet att antalet är 17. Vid kontrollräkning av uppräknade föreningar är 

antalet 16 stycken. Var vänlig rätta. 

B:10 Under linjalrubriken Dokumentarkiv skall det återfinnas underrubrikerna  

- Genomförda projekt/planer  

- Protokoll 

- Års- och verksamhetsberättelser 

- Konferenser 

- Bildgalleri 

- Powerpointpresentationer 

- Tidningsartiklar 

B:11 Under linjalrubriken Om oss återfinns underrubriken Bakgrund. Denna 

underrubrik, Bakgrund, måste uppdateras för åren 2007-2010, vilket ombesörjes 

av Roland Blomqvist/Rune Fransén??????? 

B:12 Linjalrubriken Projektbeskrivningar skall ändras till Projekt/planer och som 

underrubriker skall återfinnas Projektbeskrivningar och Aktuella projekt. 

mailto:solbrith.hellamn@telia.com
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B:12. Linjalrubrikerna Hem och Nyheter klickades fram utan att kommenteras. 

 

 

Vid pennan i Bergkvara den 29 augusti 2011 

 

Karl-Gustaf Eklund/Sekreterare 

 


