
 
 

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Torsdagen den 22 januari 2015, klockan 18.00.  

Plats: Hos ordföranden John Bräutigam i dennes bostad i Båtastan-

Gunnarstorp.  

 

Närvarande/  

Beslutande: John Bräutigam, ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Kennert Täck, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Övriga deltagare: 

                              John Gunnar Alexandersson, ej tjänstgörande ersättare 

                                         Robert Briland, ej tjänstgörande ersättare 

 

 

§ 15008  Webbredaktör för hemsidan 

Presidiet har vid sina informella möten 2014-12-15 och 2015-01-07 diskuterat 

hemsidan utifrån arbetsfördelning, säkerhet, kommunikation, introduktion och 

utbildning, diskussioner som även föreningens webbkonsult Johan Blomqvist 

varit delaktiga i. 

I mail 2014-12-23 till sekretariatet skriver John Blomqvist, WebbochForm.se. 

 

”Har undersökt möjligheten att begränsa redigeringsbehörigheter. Det går att 

lösa, men att begränsa redigeringsmöjligheter gäller bara för inlägg, inte sidor. 

Det är dock inte så stor skillnad. Tidningsartiklar 2015 skulle vi kunna lägga 

upp som ett inlägg istället för som en sida. Nackdelen är att det visas i 

Nyhetsflödet, och det är inte hela världen om det gör det. Ska ändå försöka hitta 

en lösning för att komma runt detta. Ett inlägg är samma sak som du lägger upp 

när du gör nyheter”. 



Johan Blomqvist är beredd att på föreningens bekostnad ge ett antal utbildnings- 

timmar till webbredaktören, efter det att accessrätten lösts på hemsidan. 

Johan Blomqvist har installerat sökoptimering på hemsidan 2014-12-22, så att 

varje sida på hemsidan kan göras lättare att hitta i Google.  

 

Följande ord på hemsidan är nu inlagda…  

… kustmiljöförening, vattenvård, kustmiljö, Torsås, Kalmarsund, vattenkvalitet, 

Bergkvara.  

 

Ytterligare tre sökord kan läggas till och som styrelsen kan ta beslut på, för att 

vår hemsida skall finnas med vid Google sökningar på nätet som har dessa 

sökord. 

Under dessa samtal framfördes tankar på att bättre möta utvecklingen på hur en 

webbsida kan se ut som är anpassad till mobiltelefoni, läsplatta, ipad och sociala 

medier. Se skiss på nästa sida. 

Även om vi nu haft ett grundupplägg för vår hemsida är det Johan Blomqvists 

bestämda uppfattning att grundstrukturen är OK. 

 

Instagram                           Sociala medier                               Facebook 

 

Appar                                   Tvittra                                         Gilla 

Mobiltelefon                   Åsiktsmaskin                            Kommentera 

 

Inkommer mail 2015-01-12 får Johan Blomqvist, WebbochForm.se som finns i 

diariet med samma datum… 

”Sist ni var här så pratade vi om att eventuellt mobilanpassa Kustmiljögruppens 

hemsida. 

”Först och främst vill jag säga att sidan fungerar helt okey när man använder 

den i mobilen i nuläget”. 

”Men det är heller inte fel att fräscha upp layouten och göra den ännu mer 

anpassad för mobiltelefoner och andra mindre skärmar”. 

”Det är inte helt enkelt att uppskatta hur mycket arbete detta kommer att  

                     innebära”.  

”Förhoppningsvis går det relativt smidigt”. 

”Ett cirkapris på 5000 kronor uppskattar jag att mitt pris kommer att landa på”. 



”Då vet ni på ett ungefär i alla fall”. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Styrelsen diskuterar ingående de tre huvudpunkterna i detta ärende… 

- Arbetsfördelning, säkerhet, kommunikation, introduktion och utbildning, då det 

   gäller hemsidan. 

- Sökoptimering så att varje sida på hemsidan kan göras lättare att hitta i Google.  

- Hur en webbsida kan se ut som är anpassad till mobiltelefoni, läsplatta, ipad och 

   sociala medier.  

 

Styrelsen beslutar att 

 Sekreteraren skall till John Gunnar Alexandersson, som ny webbredaktör för 

Kustmiljögruppens hemsida översända inloggningsuppgifter, så att arbetet 

successivt kan övertas från sekreteraren fr.o.m. den 1 februari 2015. 

 Några utbildningsinsatser för detta övertagande inte behövs. 

 Ge presidiet i uppdrag att ta fram ytterligare tre ord i ”sökoptimeringen”, så 

att varje sida på hemsidan kan göras lättare att hitta i Google.  

 I nuläget avstå ifrån att mer skräddarsy och anpassa Kustmiljögruppens 

hemsida till mobiltelefoni, läsplatta, ipad och sociala medier med 

motiveringen att grundstrukturen är helt OK, enligt föreningens 

webbkonsult. 

 

  

 


