Motion till årsmötet 2022 i Båtsällskapet i Malmö

Arbetsgrupp för Lagunens hemsida
Bakgrund och motivering
Jag som formulerar denna motion har sett många hemsidor i Lagunen
komma och gå genom åren. Gemensamt är att de startats och drivits av
en person. När denne tröttnat har sidan lagts ner. Det finns på detta
område, liksom på så många andra områden, medlemmar som vill bidra
med sin kompetens.
Vår hemsida har många funktionen. Den ska fungera såväl för oss
medlemmar internt som för våra gäster i husbilar och båtar. Samtidigt
ska den göra ett gott intryck på alla som besöker sidan. Något som vi
stolt kan dela och som höjer Lagunen som varumärke.
Naturligtvis ska uppdateringar ske snabbt. Design, användarvänlighet,
inre struktur och teknik är förstås viktig men framförallt arbetets
organisation. Här ser jag, hur vi en gång i tiden arbetade med
klubbtidningen Lagunenbladet som ett föredöme. Där fanns kunniga i
typografi, text, foto, teknik och annonsförsäljning. En medlem var
kanske med några år och avlöstes sedan av andra medan tidningen
fanns i 15 år. Några år ingick jag i redaktionen.
Den kompetens som byggs upp i en Webbgrupp kan vara till nytta på
många sätt inte minst för att avlasta styrelsens arbete.
Denna text är formulerad av Örjan Kärrsgård, F50, som gärna svarar på
frågor. Hemsida airybright.se.

Förslag till beslut av årsmötet
Att styrelsen tillsätter en Webbgrupp som en sektion med uppgift sköta
Lagunens officiella hemsida och de sociala medier som eventuellt kan
ingå. Webbgruppen ska vara underställd styrelsen eller person som
styrelsen utser, tex Lagunens kanslist. Gruppens kompetens kan även
nyttjas för att utforma attraktiva trycksaker som informationsblad,
affischer, skyltar mm.
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