Orientering om ”Hjemmesiden”
Region Midtjyllands hjemmeside:
(underside til www.anonyme-alkoholikere.dk )
På informationsudvalgsmødet 15. juli 2008 blev det besluttet, at udvalget
opretter en underside på regionens hjemmeside, om informationsudvalgets
aktiviteter.
Det nye nummer af Regions-nyt kan hentes som fil.
Ellers kun løbende opdateringer siden sidste regionsmøde.
Siden har i sommerperioden haft 250-300 besøgende pr. måned.
Webredaktionsudvalget:
Et udvalg under AA's IT-udvalg, som regionens webmaster er født medlem af.
Tager sig af AA's hjemmeside samt retningslinjer for regionernes hjemmesider.
Arbejds-Weekend:
Webredaktionsudvalget har afholdt arbejds-weekend den 16-17 august på
Fakse Vandrehjem.
Målet var at fastlægge indhold og struktur for en ny hjemmeside for AADanmark, samt at være helt præcis med hvem der udfører de enkelte
delopgaver.
Resultatet blev at den kommende hjemmeside opdeles i tre afsnit:
Et for ”Den lidende alkoholiker”, pårørende, presse, professionelle og andre,
der ikke kender AA i forvejen. Et for grupper og AA-medlemmer, og et for
diverse råd og udvalg.
Udadtil lægges vægten på afsnit et.
Det blev foreslået, at sætte 3-4 korte personlige beretninger ind i afsnit et.
(Se f.eks. http://www.alcoholics-anonymous.org.uk/ )
Det blev vedtaget, at lægge hele AA-Danmarks hjemmeside over i et CMSsystem. Det betyder, dels at alle sider vil kunne gives det samme grafiske
udtryk, dels at indholdet af hjemmesiden eller dele af den kan redigeres
direkte fra en internet-browser, så redigeringen kan delegeres ud.
For at holde det enkelt, valgte vi CMS-systemet CMSimple.
For at lære systemet at kende er vi hver især begyndt at lege med det.
Vi er alle i udvalget blevet som børn på ny.
Når den ny hjemmeside på et tidspunkt har taget form vil den blive
præsenteret for alle relevante råd og udvalg, for konstruktiv kritik.
Inden da, er det et håb, at udvalget får kontakt med en AA'er, der kan det der
med grafisk design, og som vil give en hånd med.
Niels

