
 

 

PM – STYRELSENS ARBETE MED DEN NYA HEMSIDAN 

 

Direktiv och riktlinjer 4- från styrelsen/arbetsgruppen till Johan Blomqvist 

Under sammanträdet den 15 november 2011 har i huvudsak mötet koncentrerats kring 

praktiska frågor och frågeställningar då det gäller arbetet med hemsidan, eftersom Johan själv 

är närvarande. 

Målsättningen är att så mycket material som möjligt som nu ligger och ”fladdrar” skall kokas 

ner till substans och läggas in på hemsidan före ”Höstträffen” den 3 december 2011. 

Punkterna 2 a + b i kallelsen har redan styrelsen i sitt protokoll § 07 besvarat. 

Nedan redovisas tankar och diskussioner löpande utan särskild anknytning till punkterna 2 

c – l. 

Startsidan diskuteras. I nuläget uppfattas startsidan som tom och intet sägande. Här behövs 

en bild och bildtext som ger uttryck för Kustmiljögruppens budskap och handlingskraft i 

kustmiljöfrågor. Det beslutades att Johan skulle kontakta fotografen Birger Lallo och ta reda 

på om Kustmiljögruppen fick använda hans bild, som även Rune hade vid sitt föredrag och 

powerpointpresentation i Västervik, en båt med fyllda segel och texten – Med vind i seglen 

mot ett renare hav. På Runes förslag kan även Kustmiljögruppen betala en slant för att få 

använda bilden på hemsidan. 

Startsidan diskuteras vidare. I nuläget finns det bara plats för 3 nyheter, nyhetsappeller. 

Antalet utökas nu till 5 och den av K-G utarbetade förslaget till Nyhetsbrev november 2011 

läggs in med en gång av Johan. Det finns särskilda anvisningar i Johans manual om hur 

nyheter skall läggas in på hemsidan – skapa nytt nyhetsinlägg. 

Om oss/Styrelsen. Johan fotograferar de närvarande ledamöterna i styrelsen (Rune, Pia, 

Kåge) och lovar att lägga in dessa på hemsidan. De ledamöter som saknas (Roland, Solveig 

och Solbrith) ombeds kontakta Johan för när, hur och var deras bilder skall tas och läggas in 

på hemsidan. 

Om oss/Samarbetspartners. Under denna rubrik finns Kalmar Södra Miljöförening. Här 

saknas uppgifter om länk. Det uppdras åt Kåge att kontakta Susanna Minnhagen vid 

Kalmarsundskommissionen om hon har uppgift på denna länk.  



Dokumentarkiv/Projekt, planer. Johan åtar sig att flytta över allt gammalt material från den 

gamla hemsidan till den nya. Det gamla materialet skall presenteras i första hand efter 

händelse år, där det färskaste materialet står först och det äldsta sist. Förkommer att flera 

projekt på ett och samma år sker presentationen i bokstavsordning.  

Bilder. Johan kommer med förslag på att de rektangulära bilderna på huvudlinjalens sidor kan 

utökas i antal från 3 till 10, d.v.s. med 7 bilder. Johan har även i tidigare mail gett förslag på 

dessa 7 bilder, som vi kan användas oss av kostnadsfritt. Till bilderna skall kopplas miljö 

appeller som Kåge skall komma med förslag på omgående och ge till Johan. 

Nedsläckning av den gamla hemsidan av den gamla hemsidan kommer att ske efter den 

”Höstmötet” den 3 december 2011. Observera att den nya hemsidans adress på nätet då blir 

www.kustmiljogruppen.org  

På-plats-utbildning Johan föreslår i mail att detta kan äga rum i vecka 50 fredag alternativt 

lördag. Kåge lovar att återkomma med besked så fort som möjligt till Johan. 

Johan meddelar i mail 2011-11-21 

 att överflyttning av all årsberättelser och årsmötesprotokoll har skett från den gamla 

hemsidan till den nya, 

 att bilder är numera inlagda på sidan Projekt/Planer – Projektbeskrivningar, 

 att en sida under Dokumentarkiv kallad Minnesanteckningar har skapats, där 

minnesanteckningarna från Höstmötet 2010 återfinns. Här har styrelsen möjlighet att 

fylla på med allt mellan himmel och jord vad avser minnesanteckningar, 

 att bilden på startsidan nu också är inlagd, men att det inte är Birger Lallos bild utan 

Johan Blomqvists. Enligt Johan var Lallos bild av en dålig kvalitet. Detta är helt ok, 

 att porträttfoton är inlagda på styrelseledamöter som deltog vid sammanträdet den 15 

november 2011 hos Rune Fransén, 

 att Kåges förslag till miljö appeller skall godkännas av presidiet och översändas till 

Johan utan dröjsmål, 

 

Vid pennan  

 

Karl-Gustaf Eklund 

Sekreterare 

http://www.kustmiljogruppen.org/

