Informationssektionens förslag till Verksamhetsplan 2018
Hemsidan är den viktigaste och snabbaste budbäraren för information och nyheter rörande
WSSW. Ambitionen är att hålla sidan levande med snabba och kontinuerliga uppdateringar.
Sektionens löpande arbete:
På hemsidan finns ett bildarkiv som innehåller gamla bilder, medlemsbilder och en länk till
Björns bilder. Gamla bilder visar klubbens aktiviteter och medlemmar från förr.
Medlemsbilder innehåller tyvärr inga bilder idag. Sidan är till för er medlemmar att lägga in
bilder som ni vill få publicerade på hemsidan. Länken till Björns bilder är ett omfattande
bildbibliotek med många fina seglingsbilder inte minst från Byxelkroken.
Wikingkalendern finns på hemsidan både som en helsida under länken ”Om WSSW” och
som en kalender på hemsidans högra del. Kalendern uppdateras löpande för att hållas aktuell.
Wikingnytt kommer även 2018 att utkomma med vår och höstnummer och vi fortsätter med
Östkustens tryckeri AB. Tidningen kommer, liksom 2017, att skickas direkt till medlemmarna
både höst och vår.
Klubbens dokument på papper kommer löpnade att överlämnas till föreningsarkivet för
förvaring.
Särskilda satsningar:
Informationssektionen kommer under verksamhetsåret att verka för att information från
övriga sektioner snabbare kommer medlemmarna till del samtidigt som inaktuell information
tas bort på hemsidan. Möjligheten att lägga ut referat från styrelsemötena i stället för eller
före de justerade protokollen ska undersökas. Därutöver fortsätter arbetet med att förbättra
strukturen på hemsidan.
Ett arbete med att fotografera av klubbens fotoarkiv har inletts och kommer att pågå under
2018. Syftet är att göra hela fotoarkivet digitalt och därmed öka tillgängligheten till klubbens
bildskatt samtidigt som originalen kan förvaras säkert.
WSSW:s IT- och dokumentsäkerhet behöver ses över och förstärkas. Sektionen kommer
under 2018 att medverka i ett arbete med att se över klubbens behov av såväl hård- som
mjukvara. Däri ingår också att stärka säkerheten för klubbens digitala information.
Ambitionen är att kunna utse en särskild funktionär med ansvar för detta.
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