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God Jul alla IT-vänner 

Jag önskar er alla en riktigt skön jul och vill samtidigt tacka er för ett bra jobb under året. Vi har alla 

fått kämpa hårt med allt nytt.  

Det svåra har nog varit att få alla klubbar och deras medlemmar att acceptera att vi fått en ny lag 

som gjort att de måste samtycka till det nya i GDPR. Skickar med en sammanställning över hur det ser 

ut idag. Jag ber er prioritera detta. Det ser inte bra ut! 

På Informationsträffen i augusti när vi träffades och tittade på vad vi behövde få justerat i våra 

program kom vi fram till att det fortfarande fanns mycket som vi vill ha förbättrat. Det resulterade i 

två prisförslag från vår leverantör av IT support 100 procent Media AB: 

BESKRIVNING förslag 1 

• Nytt Möte – vi vill ha samma möjlighet som under Ny Sida att påverka typsnitt mm  

• Rapportdelen under Distriktsnivå för mager, borde finnas bättre möjligheter för uppföljande 

statistik på samma sätt som finns på Rådets rapportsida. Vad skulle det kosta att få vissa av 

rapporterna även på distriktsnivå, t ex rapporten Medlemsutveckling.  

• Sorteringsordning Dokumentmappar. När vi skapar Mappar för t ex Månadsbrev årsvis vill vi 

ändra ordningen så att aktuellast kommer överst och sedan fallande ordning. Har varit så 

tidigare men fallit tillbaka.  

• Kontaktformuläret. På den publika hemsidan finns kontaktformulär dels längst ner på sidan 

och dels under Här finns vi som då heter Bli Medlem. Vi vill att fältet för avsändarens 

mailadress ska bli tvingande.  

• Bildhantering * På siddelen kan vi ändra storlek på bild direkt i systemet genom att klicka på 

bilden och ändra, men när vi ska lägga in en profilbild på en medlem finns inte denna 

funktion. Prisuppgift att få till den möjligheten.  

* Profilbilderna som laddas upp skalas automatiskt för att passa registret och hemsidan. Så ni 

behöver inte tänka på storleken. 

 

BESKRIVNING förslag 2 

 

• Mailfunktionen på distriktsnivå borde det gå att välja till vilken klubb man vill skicka mail. Idag 

val Alla medlemmar men borde finns möjlighet att där välja Alla klubbar eller möjlighet att 

välja till vilka men vill skicka mail. På Distriktsnivå behöver man också kunna skicka mail till de 

övriga distrikten så valmöjlighet typ den som finns under Sökfunktionen skulle fungera bättre. 

Vad skulle det kosta att istället ha samma som i Sökfunktionen i Mailfunktionen rakt över på 

alla nivåer. 

Vi frågade sedan er om vad som var viktigast eftersom det här kostar pengar och vi behövde fråga 

Rådet om pengar till det. Jag trodde inte ni skulle backa upp förslag 2 avseende mailfunktionen 

eftersom så få använder den idag, men de flesta tyckte vi skulle försöka utveckla den också.  

Så till Rådsmötet i november fick Elisabeth von Friesendorff som representerade IT presentera detta 

för Rådet och även redovisa er ställning till det hela. Rådet beslutade att avsätta pengar till båda 

förslagen så efter årsskiftet kommer arbetet med förbättringar att startas upp. Jätteroligt! 
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Vad har hänt redan nu i systemet? 

Redan nu har vi försökt få till en del förbättringar i mailfunktionen, det har tidigare tagit väldigt lång 

tid att få iväg mail till alla mottagare – det har nu blivit bättre och går snabbare. Det har kommit till 

en liten text ”Försök” som visa antal gånger som systemet försökte men misslyckats med att få iväg 

ett mail till någon, efter 3 ggr slutar systemet försöket. (Har inte sett annat än 1 där.) 

Under Bibliotek och IT-Dokument försöker jag se till att alla dokument är uppdaterade efter 

förändringar men ibland missar jag, tacksam för hjälp med påminnelser då.  

Jag har nu också lagt till en anvisning om hur man gör när en medlem ska byta klubb.  

Jag tycker det ser ut som alla jobbar på bra i systemet utan allt för mycket bekymmer, men får ni 

problem så finns vi alla här för att kunna hjälpa varandra.  

Det som oroar mig är dock antalet medlemmar som ännu inte gett sitt medgivande till att vi har 

deras uppgifter i systemet, vi kommer få betala dyrt om Datainspektionen skulle göra en kontroll. 

 

Jag önskar er alla 

En riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 

 

Annika Ahlqvist 

IT samordnare IW Sverige 

annika.k.ahlqvist@gmail.com 

 

 

Antal Samtycken per distrikt 

Distrikt Antal klara Antal inte klara 

232 134 111 

233 237 63 

234 84 235 

235 263 281 

236 279 227 

238 305 124 

239 496 200 

240 357 165 

241 167 158 

 


