
Motion angående uppdatering av VAGS webb

Bakgrund :

VAGS viktigaste ansikte utåt är föreningens webbsida. Både för att sprida information till 
existerande medlemmar, men den är också i särklass viktigaste länken till att intressera och locka
nya medlemmar. I dagens samhälle tittar alla efter information via internet oavsett om man 
använder en dator, surfplatta eller smartphone. Det är också där ändringar av föreningens 
aktiviteter kan meddelas med direkt verkan, medlemmarna behöver inte vänta på nästa nummer 
av tidningen för att få reda på eventuella ändringar. Därför är det av mycket stor vikt att 
föreningens webbsida görs om till en modern webbsida med mycket mer information eftersom 
dagens webbsida ger intrycket av att VAGS är allt annat än en aktiv och intressant förening.

Förslag :

Jag föreslår en uppdatering av VAGS webb – Anlita en student vid nåt gymnasium / universitet 
som går en media linje, betala honom/henne en summa (rek ~5000kr) att bygga en helt ny 
webbsajt baserat på t.ex. Wordpress så att klubbens hemsida dels blir modern, attraktiv som 
lockar nya medlemmar, mer innehållsrik, och som också mycket mer lättanvänd för den 
webbansvarige. 

Styrelsen gör en lista / kravspecifikation ( jag kan hjälpa till om så önskas ) på vilket innehåll / 
upplägg som skall finnas på webbsidan ( inne träffar, exkursioner, kurser, mässan, material till 
utlåning, klubblitteratur mm ) och vilket upplägg / ungefärlig layout som man vill ha ( t.ex. egna 
flikar för varje ämne och bilder på det material som finns till låns etc.). 

Jag föreslår också att VAGS anlitar en student som underhåller webbsidorna kontinuerligt med 
det material som styrelsen vill ha in. På detta sätt belastas inte styrelsen med det arbetet och 
information kommer in på webbsidan mycket snabbare än idag. Efter det att webben är omgjord 
blir det inte så mycket arbete per år då den dels blir mycket mer lättarbetad än idag, dels 
grundinnehållet är på plats. Rekommenderat arvode för detta torde ligga på ~1500 – 2000kr / år.

Vid det extra årsmöte som hölls under hösten 2015 klubbades den nya årsavgiften och då togs 
också höjd för denna kostnad att både bygga en ny modern attraktiv webbsajt samt årlig 
underhållskostnad i form av en anlitad student.

Med vänlig hälsning
Ulf Jordung - Åkersberga


