Starevs hemsida, överlämning till styrelsen
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Bakgrund

Inför arbetet med att ta fram en ny hemsida för Starev fanns olika önskemål
om vad den skulle innehålla, inom arbetsgruppen för information, opinion och
utbildning. Arbetsgruppen enades dock om att i steg ett endast flytta det textinnehåll som fanns på Starevs gamla hemsida till den nya och avvakta med
nya funktioner och nytt innehåll.
Arbetsgruppen enades även om att huvudsaklig målgrupp för Starevs hemsida
är medlemmar, övriga förtroendevalda revisorer och media.
Den nya hemsidan

Den nya hemsidan har gjorts med webbpubliceringsverktyget Wordpress. Det
är ett verktyg som är förhållandevis enkelt, även för den som är inte är så van.
Texterna på den nya hemsidan ser i princip ut på samma sätt som tidigare. En
eventuell uppdatering och komplettering av texterna kan förslagsvis initieras
längre fram.
Bilderna på hemsidan är hämtade från bildbanker där bilderna är gratis. Region
Skåne har fått information om när bilderna är hämtade och var.
Utvecklingsmöjligheter

Det finns goda möjligheter att på sikt utveckla och förändra hemsidan. Detta
är också något som bör finnas med i Starevs planering för att säkerställa att
hemsidan inte blir omodern och kanske inte fungerar som den ska.
Ett förslag som kom upp i arbetsgruppen för information, opinion och utbildning
inför arbetet med hemsidan var att man kan ta fram en kommunikationsplan. I
den bör i så fall alla kommunikationsaktiviteter finnas med som rör Starevs
externa kommunikation.
Webbhotell och domänadresser

Starevs webbhotell heter Binero. Abonnemanget står på Region Skåne. Detta
bör ändras i samband med att ordförandeskapet ändras. Det är även Binero som
ansvarar för domänadresserna, det vill säga www.starev.se och www.starev.nu.
Det innebär att Binero, till skillnad mot tidigare, är den enda leverantör som är
involverad i Starevs hemsida.
Inloggningsuppgifter, lathund och årlig genomgång

Region Skåne har tillgång till de inloggningsuppgifter som krävs samt en lathund
för hur hemsidan administreras. Vid byte av ordförandeskap bör en överlämning
av detta ske. Det finns annars risk för att hemsidan blir inaktuell.

Det vore även bra om den som ansvarar för hemsidan 1–2 gånger om året går
igenom allt innehåll och alla länkar för att se att allt fungerar som det ska. Även
detta för att undvika att innehållet på hemsidan blir inaktuellt.
Det vore också bra om man inom Starev kommer överens om när gallring av
dokument ska ske (protokoll, kallelser, inbjudningar med mera).
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Ekonomi

Uppskattad tid för arbetet med hemsidan uppgick till 65 timmar. Vi kommer
att fakturera 67 timmar. Fakturan är överlämnade till Region Skåne för fördelning
mellan medlemmarna.
Den årliga kostnaden för webben ligger på cirka 1500 kronor (för webbhotell
och domänadresser).
Övrigt dokument

På kommande sidor hittar ni det dokument som överlämnades till styrelsen i maj
2018 om arbetet med hemsidan.

Nina Wiklander, 2018-12-13

Starevs nya hemsida
1

Vid möte den 8 december 2017 fick Starevs arbetsgrupp för information, opinion
och utbildning i uppdrag av styrelsen att ta fram förslag på ny hemsida för Starev.
Arbetsgruppen enades om att Stadsrevisionen i Göteborgs Stad skulle ta fram
förslaget.
Inför arbetet diskuterade arbetsgruppen en rad funktioner och det fanns en hel del
olika önskemål. Arbetsgruppen enades dock om att avvakta med att ta med för många
funktioner den här gången, utan endast flytta över det textinnehåll som i dag finns på
www.starev.se till den nya hemsidan.
Arbetsgruppen enades även om att huvudsaklig målgrupp för Starevs hemsida är
medlemmarna, övriga förtroendevalda revisorer och media.
Arbetsgruppens beslut
Vid möte den 14 maj 2018 beslutade arbetsgruppen att överlämna förslaget till ny
hemsida till styrelsen för beslut den 30 maj.
Om styrelsen fattar beslut om hemsidan kommer den att presenteras på Starevs
årskonferens i Malmö.
Bakgrund

Starevs nuvarande hemsida gjordes om för knappt tio år sedan. Även då var det
Göteborgs Stad som fick uppdraget.
Viktiga önskemål förra gången hemsidan skulle göras om var att det skulle finnas ett
nyhetslöp, nyhetsklipp och möjlighet till debatt. Utöver detta skulle samma information finnas som fanns på den hemsida Starev hade sedan tidigare.
Ett ytterligare krav var att webbpubliceringsverktyget skulle vara förhållandevis
enkelt. Detta eftersom hemsidan skulle kunna administreras av personer utan
större kunskap om hemsidor och kommunikation.
Starevs hemsida gjordes om utifrån de önskemål som fanns och det är den hemsida
Starev har i dag, bortsett från att möjligheten till debatt har tagits bort (framför allt på
grund av att inläggen var så få).
En av de viktigaste sakerna med en hemsida är att den är aktuell. Det innebär att
ambitionsnivån måste anpassas utifrån de möjligheter en verksamhet har. Starevs
hemsida har under många år varit eftersatt, därför är ambitionsnivån lägre vad gäller
olika funktioner än vad den var förra gången hemsidan skulle göras om.

Den nya hemsidan

Den nya hemsidan har gjorts med hjälp av webbpubliceringsverktyget Wordpress.
Det är ett verktyg som är förhållandevis enkelt, även för den som är inte är så van
vilket är viktigt eftersom hemsidan kommer att administreras av de landsting/
kommuner/regioner som vid olika tillfällen har ordförandeposten.
Wordpress används i dag av många, både i offentlig och privat verksamhet.
Anledningen är till stor del att det är ett enkelt, stabilt och i princip kostnadsfritt
webbpubliceringsverktyg.
Vid styrelsemötet den 30 maj kommer styrelsen att få en genomgång av den nya
hemsidan.
Hemsidans innehåll:
•
•
•
•

•
•

Startsida (välkomsttext, kontaktuppgifter, nyheter)
Våra medlemmar
Bli medlem
Om Starev
 Vår styrelse
 Kallelser och protokoll
 Våra stadgar
 God revisionssed
 Kvalitetssäkring
 Verksamhetsplan
 Årsberättelser
Nyheter
Kalender

Texterna på webben
Texterna kommer i princip att se ut på samma sätt som tidigare. En eventuell
uppdatering kan initieras under hösten i ett särskilt uppdrag.
Starevs logotyp
Arbetsgruppens förslag är att Starevs logotyp inte används på webben, utan begränsas
till protokoll och andra dokument som visas på hemsidan.

Nina Wiklander / 2018-05-25
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