Sammanfattning resultat mars-enkäten
Enkäten annonserades i Nyhetsbrev nr 7 2020-2021.
En påminnelse gick ut den 3/3 till klubbarnas presidenter, sekreterare och webbansvariga samt till
unionsfunktionärer. Sammanlagt svarade 43 systrar på enkäten de, flesta efter påminnelsen.
Det finns en del svar som inte har med webbsystemet och dess användbarhet att göra.
T.ex. en del missuppfattningar om hur sidorna fungerar. Detta kommer att adresseras under rubriken
Webbredaktionen informerar i nästa nyhetsbrev.
Annat har med faktainnehållet på sidorna att göra. Dessa kommentarer, t.ex. rubriker, kommer att
överlämnas till styrelsen för beslut om vad våra informationssidor ska/bör innehålla.
Kursiv stil nedan: Webbredaktionens kommentarer
Vad är bra med nuvarande system?

















Egna klubbsidor (några tycker det är lätt att uppdatera, andra tycker det är svårt)
Den nyligen återinlagda inloggningen och snabbvalet till egen klubbsida
Olika behörighetsnivåer
Tillgänglighet till blanketter, mallar och andra stöddokument
Trevlig första sida med mycket information (men andra tycker den är rörig)
All information som finns tillgänglig, t.ex. klubbstadgar, medlemsregistret
Inloggningen är välskyddad, dvs. den interna informationen är säker
Bra med huvudsida och alla klubbsidor
Bra med toppfoton på klubbsidan
Kalendrarna
Bra med allmänna sidor och interna sidor
Lätt att klicka sig fram och hitta bland sidorna
Bra manualer och tydliga innehållsförteckningar
Bra nyhetsbrev
Bra ordning och struktur på sidorna
Mycket bra att kunna adressera mail till utvalda funktionärer, t.ex. till alla kassörer och/eller
presidenter samt unionsfunktionärer

Vad saknas i nuvarande system (nya önskemål)?
Det har ibland varit oklart om kommentarer gällt allmänt för sidorna eller bara för klubbsidorna, som
ju är de som klubbarna kan uppdatera







Klubbsidorna:
o Fler alternativ till layout. Fler undersidor i en sidstruktur där olika saker kan tas upp
såsom statistik och dagsaktuellt
o Lättare att uppdatera, t.ex. hantering av dokument och bilder på klubbsidorna.
o Bättre kolumnhantering
Versioner för mobil och paddor:
o Bättre anpassning till de mindre formaten
Filformat: kunna länka till ppt-filer och videos, Vimeo och Youtube som embedded
Sidinnehåll: Gå igenom sidstrukturen och sidrubrikerna
Modernisera sidan Organisation. Gör om bilden så att man kan klicka på en del och komma
direkt till den organisationens sida. Fler bilder på unga tjejer










En bättre SÖK-funktion
Digitala föreläsningar och filmer tillgängliga att använda lokalt
Tipssida med förslag på aktiviteter
Dokumentarkiv. Ska detta ligga centralt tillsammans med våra hemsidor eller skall dessa
hanteras separat i klubbarna och på unionsnivå?
Info om äldre projekt saknas. Var finns den?
Större interaktivitet på klubbsidorna (och på de övriga)
Förklara ordet charter t.ex. på sidan med klubbar och charterdatum
Rensning av information

Vad är onödigt i nuvarande system (och skulle kunna tas bort)?














Gamla bilder i klubbarnas bildarkiv (klubbarnas ansvar)
Minska antalet rubriker, de ligger för tätt (troligen i mobilversionen)
Ta bort regionindelningen på kartan (det står tydligt att den lämnats av historiska skäl)
Behövs alla manualer på Välkommensidan, endast för webbansvariga (stämmer inte)
Kortare ingresser i nyhetsbreven och bättre samordning inom varje brev
Få läser bloggen. Effektivare att dela information via facebook? Men med bloggen behåller vi
ägandet av bilderna, det kanske är värt att ha det på hemsidan i alla fall.
4 steg för att nå ett dokument är för långt (allt kan inte finnas tillgängligt på översta sidan,
det behövs en struktur)
För mycket text! Ibland med samma innebörd. Sätt på er ”icke-Soroptimist-ögon” och läs
Engelska sidorna används dom?
För stora bilder, lite långa texter ibland (bilderna gäller nog speciellt mobilversionen, ska
systemet anpassas efter mobiler i första hand?)
Kanske mindre av dokumentation av rutiner och formella frågor på klubbhemsidorna.
Ta bort nedlagda klubbar från listan över klubbar med charterdatum. Dålig reklam! (FIxad)
Det är väldigt mycket information som ligger på väldigt många olika sidor. Risken med så
många sidor är att de inte uppdateras och därmed tappar sitt värde. En del kan nog tas bort.
Fundera runt målgrupperna: opinion, medlemmar, mm

Vad är svårt att använda och borde förenklas?












Sökfunktionen
Svårnavigerade sidor
Anmälan till klubbmöte (tror inte den används, kan nog tas bort)
Dropdown-menyn är svår att klicka sig fram i (mobilversionen?)
Viktigt att enkelt och lättillgängligt register (antas att det är medlemsregistret som åsyftas)
Medlemsregistret
Uppladdning av bilder
Det vore bra om man kunde utveckla olika flikar eller ingångar inom klubben istället för att
ha kapitelindelning i en rullgardinslista.
Användarvänlighet
Lite "lugnare" start på sidan - snabbare komma till vårt budskap utan stora bilder som "far"
förbi. (kampanjbilderna i mobilversionen?)
Många medlemmar säger att det är svårt att hitta på sidan (antas att man menar startsidan)

Ovanstående medför att följande skall medtas som förbättringsförslag som en del av en
kravspecifikation för ett nytt system eller förbättringar/modernisering av det nuvarande

