
Møde i Hjemmesidegruppen,
Gråsten, 30-9-2015 kl. 19-21

Tilstede:
Preben Vagn Knudsen
Karin Hesselager
John Hansen
Hans-Erik Hansen

Preben accepterede at være formand for gruppen.

Kommisorium for hjemmesidegruppen:

Der skal arbejdes med hjemmeside og hvad der direkte er afledt deraf.

SKLA's hjemmeside:
både drift, tekniske opbygning/impementering og opbygning.
Indholdsmæssig opbygning og struktur samt med selve indholdet og vedligehold af dette.
Til sidstnævnte forventes input fra repræsentantskab/forretningsgruppen.

Lokale hjemmesider:
både drift, tekniske opbygning/implementering.
Opbygning af en ”skelet/frimærkeside” som det kendes i dag.
Herefter er det det lokale arkivs ansvar at vedligeholde og udbygge hjemmesiden.

Uddannelse i hjemmeside:
Uddannelse af arkivernes brug og løbende opdatering af egen hjemmeside.
Kurser vil blive afholdt ca. én gang årligt.

Administration af domæne:
I forbindelse med domænet skla.dk, administrerer gruppen brugen af fælles email-adresser 
(f.eks. webmaster@skla.dk).

Hjemmeside system:
Alle arkiver skal køre på samme system – arkiver der ønsker andre systemer supporteres 
ikke af gruppen.

Andre kommentarer fra mødet:

Webmaster@skla.dk skal sende til alle 4 medlemmer.

Nuværende hjemmesidesystem har været brugt i ca. 7 år, og er på vej ud. Der skiftes til andet og 
mere tidssvarende system (WordPress).

Budget: hvad forventes der at være af udgifter fremover? Herom senere.
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Gruppen skal have afklaret graden af råderum fra repræsentantskabet.
Har repræsentantskabet input til noget på SKLA.dk?

Gruppen laver første oplæg til struktur og indhold.

Køreplan:

1. Opsætning af hjemmeside i WordPress (John)

Sender kode mm. Til medlemmer af gruppen.

2. Opsætning af grundstruktur (Karin)

3. Forslag mailes til gruppens medlemmer – brug webmaster@skla.dk

4. Præsenter forslaget for repræsentantskabet (Hans-Erik)

via mail og på møde 8. december.

5. Opdatere formanden@skla.dk og kassereren@skla.dk (Preben)

6. Gamle hjemmeside opdateres fortsat med det der kommer ind.

a. Referater m.m. indlægges (Karin)

b. Generel opdatering af indhold og struktur (Karin)

7. Referat skrives og sendes til alle 4, senere på hjemmesiden.

8. Næste møde: Stevning 27-10-2015 19-22 – arbejde med WordPress.
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