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Hej Medlemmar i SRUK! 

Vi har en rykande färskt omarbetad hemsida att presentera för världen. Vi har uppdaterat, 

strukturerat och möblerat om och också introducerat några nya funktioner. Vi hoppas att hemsidan 

både kommer dig till glädje och kan sprida information till omvärlden om oss och den verksamhet 

som vi tillsammans gör i olika sammanhang.  www.sruk.se 

Här nedan följer information om uppdateringens innehåll. 

Mailadress – till föreningen är numera info@sruk.se 

Menyn - liknar tidigare men är justerad och innehåller några nya avsnitt. Mer om det nedan. 

Startsida Hem – och utseende är nytt. Vi har infört ett sidofält med information i. 

Workshop – En avdelning kallar vi Workshop. Det är en form av blogg där vi kan annonsera om 

pågående och kommande aktiviteter, både i föreningen och hos föreningens medlemmar. Vi lägger in 

det vi ser. Vi lägger in det som du meddelar oss.  Tanken är att intresserade skall kunna söka fritt och 

se vad som är på gång hos dig och i hela landet. Informationen vänder sig både till oss i föreningen 

och till utomstående som är intresserade. 

Vi i styrelsen lägger in info, men du meddelar oss. Skicka manus och länk till info@sruk.se. Vi skriver 

in en kort notis och länkar vidare till sidan med information. Några exempel finns redan och vi har 

plockat information direkt från info om aktiviteten och sedan länkat vidare. Vi uppmanar er att mitt i 

allt annat informationsflöde också använda vår hemsida. Det ger en bra bild över vilken kraft vi har 

när vi ser vad som görs inom våra olika arbetsområden. 

Kontakter – Sidan med kontakter har fått ny layout och medlemmar är sorterade 

regions/områdesvis enligt ”län” (nästan). Läs igenom din egen information. Kontrollera länkar och att 

info stämmer. Komplettera och rätta genom att skicka info till info@sruk.se. 

När det gäller informationen om dig så är det, som du säkert ser, begränsad plats så det gäller att 

kristallisera informationen. Du kan också välja vad det skall stå på länkarna. Exempel: Det kan stå 

apelmointermodal.se eller Apelmo Intermodal. Den bakomliggande länken kan ändå vara så att 

länken hittar rätt. Skriv ner hur du vill ha det. Vi håller på att testa med Din Företagslogga men vi har 

inte ännu hittat ett bra sätt inom ramen för hemsidemallen. 

Några saknar vi information om och några står som ”under utbildning”. Kontrollera detta också. Vi 

har ändrat de som vi vet har diplomerats. 

Så här ser strukturen ut 

 Förnamn Efternamn, ort 

 Information om  

 Webb sida eller företagsnamn 

 Mailadress 

 Telefon 

Skicka justeringar till info@sruk.se 
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Om SRUK – där finns ett nytt menyval som är Internt Styrelsen. Där krävs det lösenord och det 

har bara styrelsen. 

Medlemsinfo – Här kommer en andra ny avdelning och den är tänkt för intern information i 

föreningen. Dit krävs också lösenord. Du som medlem får det här: Vitalitet1920 

Sociala Medier – Det är nu möjligt att direkt vila länk gilla oss på Facebook och skriva om oss på 

Twitter. 

 

Att göra nu 

Det finns mer att publicera och vi kommer att jobba med detta. Du kan hjälpa till genom att: 

 Kontrollera dina egna uppgifter och tala om när du ser några andra saker som behöver 

justeras eller rättas 

 Skicka in info och/eller länka till dina egna arrangemang eller Workshop. 

 Vi kan också tipsa varandra om kurser och fortbildningar som ligger ”nära” uttryckande 

konst. 

Galleri – Har kommit till också. 

 

GLAD ADVENT PÅ ER från STYRELSEN 

Från info@sruk.se 

Per, Börje, Linda, Theresia Jorun och Pers Karin 
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