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§ 1 Motets oppnande 
Ordforanden oppnade motet och halsade alia valkommen. 

§ 2 V a l av juste rare. 
Till justerare valdes Ann-Sofie Oberg 

§ 3 Godkannande av dagordning 
Foreslagen dagordning godkandes 

§ 4 Beslut av leverantor av ny hemsida 
Carin redogjorde vad arbetsgruppen kommit fram t i l l . 
Det tva aktuella foretagen ar: 
i Share AB ett Alvsbyforetag 
Rawdesign ett foretag fran Pitea. 
Efter den framstallan, med for och nackdelar pa resp. foretag sa beslutades 
att Rawdesign tar hem ordern. Carin meddelar samtliga foretag vart beslut. 
Det beslutades att vi behaller den gamla hemsidan 1 ar t i l l , sa att overgangen blir sa 
smidig som mojligt. 
Arbetsgruppen for hemsidan, tick fortsatt fortroende med designen och bista 
Rawdesign med vara onskemal. 

§ 5 Avslutning 
Carin tackade och forklarade motet avslutat. 

Carin Blom 
Ordf. sekr. 

Justerare 

Bilaga 1 och 2 
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Bilaga 1 

Kravspecifikation pa Hemsida 
for 

Alvsbyns Forskarfdrening 

2014-10-08 
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BAKGRUND 

Alvsbyns Forskarforening ar en ideell forening inom slakt- och bygdeforskning. Vi har ca 
180 medlemmar varav manga ar aktiva. Foreningen grundades 2006 och verkar inom Alvs
byns Kommun. 

Idag har vi en hemsida som har ca 2000-3000 unika besokare per manad. Den ar reklamfri 
och var "grej" ar gamla bilder. Vi far ofta berom for sidan och den verkar tilltala var mal-
grupp som ar foreningens medlemmar samt sadana som soker pa slaktforskning. 

Gissningsvis sa ar medelaldern pa vara besokare ratt hog, i alia fall 65+. 

SYFTET MED HEMSIDAN 

Vi vill na ut till vara medlemmar och manniskor som soker pa slaktforskning och Alvsbyn. 
Det skall vara ett forum dar vi kan presentera foreningen, senaste nytt och bilder fran "det 
gamla Alvsbyn". Den skall ocksa fungera som en motesplats for besokarna dar de kan kom-
mentera bilder eller lagga ut och svara pa efterlysningar. En liten forsaljning av produkter 
vill vi ocksa att det ska finnas mojlighet till. 

VARFOR NY HEMSIDA? 

Vi vill hitta en langsiktig losning pa det som vi upplever som problem idag. Det ar framst tre 
omraden som gor oss oroliga. Det forsta ar att nuvarande Hemsida drivs av ett enmanfore-
tag som inte ger nagon support. Det andra ar att vi inte sjalva kan andra pa sidans utse-
ende. Det tredje ar att den ar sa tungarbetad. Ska man lagga in en ny bild i ett album i gal-
leriet och vill sammanfora det med en rad tidigare bilder sa far man sitta och flytta bilden 
upprepade ganger. Dessutom vill vi garna att layouten far en foryngring. 

GENERELLA KRAV 

Vi vill fa en Hemsida som ar driftsaker och dar vi sjalva kan uppdatera och gora forandring-
ar. 

Den ska ge traffar i sokmotorer och passa aven for mobiler och surfplattor. 

Den ska vara reklamfri och laddas snabbt. 

Den far garna vara byggd med hjalp av standardprogramvara utan licensavgifter. 
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SPECIFIKA KRAV 

Hemsidan skall vara pa svenska och vi vill att daglig backup gors av bade bilder och text. 
Det ska finnas support till lag kostnad och det skall finnas en manual till sidan som visar hur 
man kan uppdatera och andra i sidan. Minst en e-postadress ska finnas kopplad till sidan. 

Bilderna skall kunna vattenstamplas. 

Bildformaten skall vara PNG, Jpeg och GIF och halla hog bildkvalitet. 

Obegransat utrymme i bildgalleriet. 

Det ska finnas mojlighet att sparra ett IP-nummer. 

Vi vill att det finns topplistor pa Senaste blogginlagg och Senaste bilder. Dock Inte som rull-
listor. 

Det skall ga att lanka till internetadresser och e-post. 

"Vara" unika farger svart, bla och rod maste finnas. 

Det ska finns mojlighet att skriva med olika typsnitt samt fet och kursiv stil. 

Det skall ga att lagga in vara protokoll och medlemstidningen som PDF och dar medlem-
marna kan ga in med ett losenord, 

Det skall ga att lagga sidan som en genvag pa skrivbordet och att ikonen da utgors av en 
avatar fran hemsidan. 

Det skall vara mojligt att ansluta sig som medlem online. 

Det ska finnas en kalender dar vi kan skriva in aktuella saker eller bilder. 

Idag har vi 14 sidor men vill att det ska finnas utrymme for ytterligare 20 sidor. Vi behaller 
garna strukturen pa sidan med tydliga rubriker i vansterkanten som man klickar pa. Det bor 
ga att lagga in bilder pa samtliga sidor. 

Vart bildgalleri bestar idag av ca 1200 bilder, fordelade pa ett antaf album. Ett absolut krav 
ar att det skall vara mycket enkelt att placera en ny bild pa valfri plats i ett album. Typ dra 
och slapp tex. 

Ett tips till den som konstruerar sidan ar att ga in pa www.byn.panatet.se och kolla upp-
byggnaden pa denna. Vi tror att den ar ganska ratt. Dock vill att den fir ett stilrenare utse-
ende typ den som finns pa www.kullabygdens.se (dock inte en kopia av den). Vi bidrar 

Vidare vill vi att det finns mojlighet att lagga in nagra textrader aven pa forstasidan. 

STRUKTUR 

garna med lamplig bild till Forstasidan. 



4 

Tva saker som inte ar sa bra med nuvarande sida ar att sidorna kan bli hur langa som 
heist, samt att adminstratoren har inloggning pa Forstasidan. 

DOMAN 

Idag har vi adressen www.byn.panatet.se och skulle garna behalla denna. Dock inser vi 
att det kanske inte ar mojligt eftersom panatet.se kanske ags av leverantoren Zoomin. Al-
ternativt skulle vi da vilja fa adressen www.alvsbynsforskarf6rening.se om det ar mojligt. 
Heist ser vi att det gar att anvanda a, a och 6 bade i adressen och i filnamn tex. 

Det bor finnas mojlighet att fa ut uppgifter om hur manga som besoker hemsidan varje 
dag. Likasa vill vi kunna se i realtid hur manga anvandare som ar inne samtidigt. 

SOCIALA MED1ER 

Vi ser garna att det finns en koppling till sociala medier, tex Facebook. 

DRIFTSATTNING 

Vi vill fa hjalp med driftsattningen av hemsidan och da speciellt bilderna. Texten kan vi 
svara for sjalva. 

KONTAKTUPPGIFTER 

Alvsbyns Forskarforening c/o Carin Blom, Vagngatan 6, 94235 Alvsbyn. Tel 070-3089018. 

Orgnr: 802433-1020 

STATISTIK 
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DESIGNS 

Offert Webbdesign 
Alvsbyns Forskarforening 

Offerten baseras pa den kravstallning som skickades I er forfragan och ar en special-
anpassad losning med era nuvarande och framtida behov i atanke. 

Webbhotell & Domannamn: 

Domannamnet alvsbynsforskarforening.se ar ledigt och kan registreras upp for era 
behov, a,a, och 6 kan anvandas i domanen. 

Vi har ett ramavtal med webbhotellet Ipeer igenom vilka vi kan hjalpa er med en 
serverplats hos en saker leverantor som tar lopande backups pa hemsidan med hog 
redundans. Hemsidan ligger darfor sakert med er som agare tilt bade domain och 
webbutrymme. 

Domanregistrering & webbhotell kostar 1585kr (ex moms) per ar och registreras via 
oss i samband med bestallning av hemsidan, vi hjalper sedan till att lagga upp epost-
adresser & konfigurera upp allt. 

Det hela ar nagonting som egentligen ligger utanfbr sjalva arbetet med hemsidan, 
dock far ni via vart ramavtal tillgang till fri support 24/7, dagliga backuper mm utan 
att det kostar nagot extra (samma pris som om ni bestaller sjalva fran ipeer) 

Funktioner pa hemsidan 

Vi kommer bygga hemsidan i content managing systemet wordpress, vilket ar ett av 
varldens mest populara opensourcebaserade publiceringsverktyg. Det ar otroligt I att 
for er framtidsvis att underhalla hemsidan och lagga in nytt material, samtidigt som 
det inte finns nagra lopande kostnader alls i licenser och liknande. I samband med 
leverans av hemsidan utbildar vi er aven kostnadsfritt i systemet. 



DAW 
iiiinininiinwiiii ilHTHiiiiiTronn .dSGBbstt, it ^ M M k k 

Efterfragade funtioner: 

Mojlighet att blockera ipnummer/lander 
Hog Driftsakerhet 
Reklamfri 
Sokmotoranpassad 
Bilder ska kunna vattenstamplas 
Obegransat utrymme i bildgalleri 
Topplistor for blogginlagg/senaste bilder 
Lanka till andra hemsidor & epost adresser 
Olika typsnitt, fet & kursiv stil 
Ladda upp medlemslistor & protokoll som ar losenordsskyddade 
Favikon (som syns nar ni lagger sidan pa skrivbordet som genvag) 
Medlemsregistrering Online 
Kalender 
Dra & slappfunktionalitet i gallerier 
Besokarstatistik 
Koppling till sociala media (facebook, google+, twitter mm) 

Det korta svaret ar att vi kan tillgodose samtliga av dessa funktioner utan nagra som heist 
problem. Vara designpaket har dessutom de fiesta av dessa funktioner inkmderade fran 
starten, dock kan det kravas en viss optimering for att alia funktioner ska tillgodose era 
behov, men det utgor inget problem. 

Om vi utgar ifran det materialet som finns pa er hemsida idag, och det ni efterfragar motas 
bast av vart premiumpaket (12990:- ex moms) Specifikation finns har: 
http://rawdesigns.se/professionell-hemsida/ 

Det som tillkommer pa paketet ar behandling av era bilder, kategorier mm. Under 
foratsattning att bilderna kan levereras i fai'diga mappar til l oss dar mappen utgor "galleriet" 
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skulle det ga pa 2990:- att behandla och integrera ( sa att vi inte behover sitta och sortera alia 
bildema in i de galleriema de hor hemma) 

Expansionsmoj ligheter 

Det finns egentligen ingen hogre grans for vad som inte gar att gora med wordpress. Det ar 
helt obegransat hur manga sidor, bilder eller bloggposter ni kan ha. Funktioner som E-handel, 
betalningar direkt pa hemsidan, forum, produktkataloger, gastbok eller bokningsformular for 
traffar ar vanliga funktioner 

Er hemsida kommer bli byggd med synligheten i sokmotorema i fokus langs hela 
produktionen. Via webbhotellet far ni laddningstider som ligger langt under medel (i regel 
runt 0,8 sekunder) och ett utrymme pa hela 200gb for bilder mm. Utrymmet ar helt skalbart 
och kan utokas i takt med att ni vaxer (dock skulle 200gb racka til l cirka 800000 bilder, sa det 
ar mer an tillrackligt) 
Sidan kan integreras med samtliga sociala media, delar av hemsidan kan lasas sa bara era 
medlemmar far tillgang till materialet, och den kommer vara skyddad av en avancerad 
brandvagg mot angrepp & skadlig kod. 

Anpassningsmojligheterna ar med andra ord enorma, och ni kommer ligga pa samma 
plattform som manga fortune 500 foretag gor idag, som givetvis har fria uppdateringar av 
programvaran. 

Prisforslag 

Premiumpaket 12990:-
Anpassning & installation av gallerier: 2990:-
Lasning av hemsida: 549:-

Totalt: 16529:- ex moms 

Onskas en demostration av programvaran vi kommer anvanda visa vi garna vid 
tillfalle sa ni far en bra bild over hur ni sjalva kan administrera sidan framover. 
Priset ar exklusive doman & webbhotell da detta inte ar nagot som vi star for 
utan en sammarbetspartner, info om det finns i ovre delen av offerten. 


