Noter fra møde i hjemmesidegruppen Gråsten 26-06-2012 kl. 19.00
Næste møde i hjemmesidegruppen er den 11. september 2012.
Ingen dagsorden, punkter frit fra leveren!

Hjælp til Arkibas opstart:
Udvalget ønsker kun at beskæftige sig med den rent teksniske del af Arkibas, dvs. installering af
programmet og hjælp til det, samt installering og opsætning af MiniArkibas. Selve brugen af
Arkibas ønsker gruppen pt. Ikke at beskæftige sig med.
Hjemmesidegruppen forslår at der oprettes en Arkibas-gruppe, der kunne vejlede i brugen af
programmet, det vil give en ensartet brug af Arkibas. Der kunne udarbejdes retningslinier og
brugervejledninger til fælles gavn for alle arkiver.
Beslutning om fælles stedkoder var også et oplagt emne at få afsluttet.
Per Thomsen er oplagt i denne Arkibas-gruppe.

Kalender:
Bestyrelsen det er en god ide.
Egen har sendt til kalenderen og det er sat på.
Frede sender ud til arkiverne på vegne af bestyrelsen, for at samle input til kalenderen.

Referater fra bestyrelsen:
Endnu engang skal bestyrelsen opfordres til at sende referater der skal ønskes lagt på nettet til
webmaster@skla.dk.

Pressekontakt:
Bestyrelsen ønsker en bedre pressekontakt. Udvalget mener at det falder uden for
hjemmesidegruppens arbejde, da det kræver viden direkte fra bestyrelsen om hvilke emner der
egner sig til pressen. En ansvarlig blandt bestyrelsesmedlemmerne ville være rigtig godt.

Folder for SKLA:
Indholdet i en folder bør laves af bestyrelsen, eller et udvalg nedsat af denne. Er tekst, kort, billeder
osv. klar, vil Frede gerne påtage sig at sætte folderen på, så den kan laves i en 3-falset A4 folder
(f.eks. Gråsten, se http://www.graastenarkiv.dk/docs/Om_arkivet/lokalhistorisk_arkiv_folder.pdf)

Vedtægtændringer:
Helene er ved at lave rettelser og tilføjelser, så de opdaterede vedtægter kommer på hjemmesiden
hurtigst muligt.

Indsendelse stof til hjemmesiden:
Hjemmesideudvalget ser meget gerne, at referater, beretninger og andet tekstmateriale der skal
lægges på hjemmesiden sendes i pdf-format. Det sikre at originalen bibeholdes og tvivl om dette
elimineres.

Generelle email-adresser:
Skift af email-adresser giver især ved udgivelser fra SKLA meget arbejde, som f.eks. ved Historiske
Vandreture.

For at lette arbejdet fremover, tildeles fra i dag vandreture@skla.dk, der fremover bruges, og
bagved videresendes til den aktuelle ansvarlige for turene. Der kan videresendes til flere hvis det
ønskes.

Småting:
Link til danske vejledning til WebsiteBaker skal rettes. - Karin
Billeder på forsiden virker ikke mere. Hvorfor? - Preben
Tabeller der sættes op, bliver med grå baggrund. Hvorfor? - Preben
Opsætning i Nordborg arkiv driller vist stadig. - Preben
Hjælp til arkiver kan måske gøres ved hjælp af TeamViewer. Udvaget prøver det af en dag.
Kort på hjemmesiden:
Klikbart kort til Historiske Vandreture.
Det brune kort skiftes ud med bedre.
Alle referater skal blive på hjemmesiden.
Undervisning uden program gentages helt sikkert i efteråret.

Punkter til næste gang:
Sammensætning af flere sidemoduler til én side vises.
Mødet slut 21:30.

