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Angående:

Uppbyggnad av ny hemsida för Tollarklubben.

Agenda
•
•
•
•
•

Bakgrund
Utveckling
Målsättning, Brainstorming och Multiröstning med styrelsen.
Ansvarsområden
Tidsplan

Bakgrund
Tina inledde mötet med att beskriva hur hemsidan är uppbyggd idag med de 7 rubrikerna i
vänsterkanten (rasen, klubben, valpar, avel, aktivitetsgrupper, resultat och länkar). Sidan byggdes
1998 utifrån vad en som är intresserad av rasen kan tänkas vilja veta samt att presentera
hörnstenarna i klubbens verksamhet med aktuell och korrekt information om regler mm. Vissa
Internet delar har tillkommit såsom länkar, e-mail adresser, lista, FAQ, vykort mm.

Utveckling
Varför ska vi ha en ny hemsida? Det som var viktigast var att få en bättre och enklare adress www.tollarklubben.org. Här har vi också möjlighet att jobba med databaser såsom tex. ASP och
bygga egna lösningar utan att behöva lita på gratistjänser. Det underlättar också samarbetet när
flera skall jobba med uppdateringar.

Målsättning
För att vi få fram målsättningen med hemsidan körde vi en brainstorming tillsammans med
styrelsen på nedanstående fråga.
"Vad behövs för att hemsidan ska vara och förbli en bra hemsida, för medlemmar och andra
intresserade av rasen?"
Vi grupperade alla förslag tillsammans och därefter gick webbkommittén tillbaka och jobbade
vidare med målformulering för varje grupp som skulle vara specifik, mätbar och tidsatt. Därefter
samlades styrelse och kommitté igen och prioriterade dessa genom multiröstning, se omstående
sida, för att få fram hur vi ska lägga upp arbetet.
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1. UTSEENDE OCH SKÖTSEL (32p)
Spec.
Hemsidan skall vara överskådlig och lätt att navigera med aktuell information. Det
skall finnas ett specificerat ansvarsfördelning.
Mätbart

Hemsidan skall uppdateras minst 52 ggr per år och en lista över ansvarsområden
skall finnas publicerad.

Tid

Ansvaret spikades senare under mötet - klart. Den nya sidan kommer att utvecklas
stegvis och det är svårt att säga när allt är klart. En prototyp skall vara klart till
årsmötet.

2. INFORMATION OM RASEN\KLUBBEN\JAKT OCH TRÄNING (27p)
Spec.
Det skall finnas saklig information om vår arbetade tollare på klubbens hemsida.
Mätbart

En enkät till ca 20-30 personer får mäta detta vid varje större förändring.

Tid

När hemsidan är öppen för allmänheten.

3. INFORMATION OM UPPFÖDARE\HANHUNDSLISTA\VALPAR\HÄLSA (23p)
Spec.
Det skall finnas information om klubbens riktlinjer för sund avel av tollare till nytta
för uppfödare och blivande valpköpare på hemsidan.
Mätbart

Varje delansvarig (valpförmedling, avelsråd mm) får gå igenom sin del.

Tid

När det är publicerat.

4. SAMARBETE I WEBBKOMMITTÉEN (20P)
Spec.
Att engagera flera personer att ingå i en Webbkommitté skall gör att arbetet flyter
på och lättar arbetsbördan. Vi är ett bollplank för varandra och delansvariga
(valpförmedling, avelsråd mm).
Mätbart

Hålla kontakt kontinuerligt genom egen e-postlista bl.a.

Tid

Försöka träffas en gång per år. Om någon vill sluta är det bra att säga till minst 3
månader innan.

5. FORUM ( E-POSTLISTA\TOLLARREGISTRET\RESULTAT\DISKUSSION) (18P)
Spec.
Underlätta informationsutbyte mellan användarna med hjälp av automatiserade
rutiner.
Mätbart

En service som finns tillgänglig och som kommer att undersökas genom enkät.

Tid

När hemsidan är öppen för allmänheten.
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ANSVARSOMRÅDEN
Pia Hultman är from 2002 övergripande ansvarig för klubbens hemsida. Bengt Nyman ansvarar för
att bygga upp struktur och design för den nya siten. Sekreteraren, Anette Björgell, är ansvarig för
information om klubben och övergripande information om rasen. Därefter ansvarar Anna Scharin
för information som rör valpförmedlingen (eftersom hon idag är dess sekreterare), Avelsråd och
Uppfödaransvarig. Monica Kinge kommer att hjälpa Aktivitetsgruppsansvarig med dess
uppbyggnad. Tollarregistret handhas av Lena Toftling och Tina Jansson som även kommer att
jobba med RASBOK 2003.
Den engelska delen kommer Tina Oja Jansson att gå igenom och den skall göras så generell som
möjlig att uppdatering endast skall behövas 2 ggr per år efter årsmöte och tollarspecial på den nya
sidan.

SITEMASTER
Struktur, Layout & Design
Övergripande ansvar även ek.
Bengt Nyman & Pia Hultman

STYRELSEREP
Information om klubben och rasen
Sekreteraren

PORTALANSVARIGA
Ansvarig eller utsedd person

AVELSRÅD & UPPFÖDARE
Anna Scharin
VALPFÖRMEDLING
Anna Scharin
AKTIVITETSANSVARIG
Monica Kinge
TOLLARREGISTRET
Lena Toftling & Tina Jansson

TIDSPLAN
En prototyp av den nya sidan skall vara klar till klubbens årsmöte 9 mars 2002.
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RESULTAT AV BRAINSTORMING
Utseende och skötsel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entusiasmera
Samarbete
Engagemang
Uppdatera ofta
Regelbunden upp.
Ofta uppdat.
Struktur
Enkelt att navigera
Lätt att hitta
Lättöverskådligt
Lätt att hitta och nav.
Hanterbar mängd
information
Saklig
Informativ
Ej trög
Checklistor
Hjälpsidor
Tydligare länkar till
formulär.
Klara regler för
informationslämnande
Byte av framsida bild
varje månad
Snygg layout
Layout som är
anpassad till rasen
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Info

Uppf/avel/valp

Forum

• Träningstips
• Träningstips, valp &
jakt
• Aktiviteter, special,
tollingjaktprov, träffar
• Tollarspecialen
• Presentation med bild,
bakgrund, länk till
styrelse och olika
ansvariga.
• Hälsoinformation
• Kort förklaring om
sjukdomar, A/M tex.
• Informativ
• Klubb-info
• Är tollaren lämplig för
mig?
• Förklaring av tollarens
jaktliga användning
och hur det påverkar
vardagslivet med en
tollare.
• Information arbetssätt
• Information mentalitet
• Tollaren som
arbetande hund
• Målsättning för rasen.
• Ras-info
• Info om rasen gen.
• Tollarinfo
• Info om egenskaper
• Bilder på fel och rätt
• Mer bilder på olika
typer av tollare
• jaktbilder

• Valpkullar
• Omplaceringar
• Vad förväntas av
valpköpare/tollarägare
• Hanhundslista bara för
uppf.
• Hanar
• Hanhundslista
• Avelsetik
• Uppfödare
• Valpköparinfo
• Valpar
• Vilka krav vi ställer på
valpköpare
• Uppfödarlista
• Länk till uppfödare,
styrelse mm
• Presentation av
uppfödare som är
medlemmar i klubben

• Diskussionsforum
• E-postlista
• Resultat senast
uppdatering
• Aktivitetskalender
• Kalendarium
• Tollarregistret senaste
uppdatering.
• Info om årets
tollaraktivitet.
• Kalender med
aktiviteter
• Resultat
• Resultatrapportering
• Snabba resultat från
klubbens aktiviteter.

Förslag som inkommit via gästboken.
•

Sidan är jätte bra tycker jag. Men det vore kul om det fanns lite fakta om sjukdommar och
agility. M.V.H Sofia

•

Hei, jeg er en golden-eier fra Norge som har funnet denne fine hjemmesiden. Håper nå på
hjelp til å finne noe skriftlig (i bok/hefter eller på internett) om jakttrening av tollere. Bllir meget
glad for tips.
Tove Moen Gjøtterud

•

En mycket fin sida med bra information. Skulle vara trevligt med lite fler bilder på både vuxna
och unghundar. Också bilder på olika varianter, med bläs och utan, med svart nos osv
Tack! Frida

•

Har hittat en trevlig presentation på Bullmastiffklubbens hemsida vad gäller deras uppfödare.
Gå dit och titta:
http://user.tninet.se/%7Egjm791r/uppfodare.html
Ang resultatrapportering:
Jag skrev tidigare om apporteringsmeriterna men glömde då exv karaktärsprov och framför allt
mentalbeskrivningar o likn. Det hade också varit bra att få reda på!
Anette

•

Väldigt bra hemsida tycker jag. Som tidigare inlägg att en kalender för aktivitetsgrupperna vore
nåt! Ankie Englund

•

Med tanke på apporteringsmeritskravet på tiken vore det bra att under resultat även rapportera
in dessa. Det är väl egentligen den enda "gren" som inte står med under resultat idag.
mvh // Anette

•

En rubrik som heter ex Hälsa o sjukdomar vore bra på den nya hemsidan. Där skulle
informeras om de vanligaste sjukdomar en tollare kan drabbas av bl a de autoimmuna
sjukdomarna meningit, arthrit, SLE även sjukdomarna Addisons, Thyroidea m fl. Naturligtvis
även PRA, HD o AD. En kort beskrivning (om så är möjligt) av sjukdomsförlopp, arvsgång o s
v. Hälsningar Aji

•

Först vill jag säga att hemsidan som den är nu är mycket bra. Lättöverskådlig och informativ.
Skulle ändå önska några saker.
Jag skulle vilja kunna se vilka hundar det gäller när tollarregistret har uppdaterats. Sedan så
skulle jag önska en annan form än röstning vad det gäller fotona som skickats in. Varför inte
låta webbmaster bestämma. Han/hon skulle kunna plocka in flera olika bilder som passar
under de olika rubrikerna och byta ut dom någon gång emellanåt. Tex. en apporteringsbild
under jaktprov, valpbild under valpar eller avel osv.
MVH Yvonne Altemark

•

Det vore kul att se en förteckning över "Tollar"-utställningar som anordnas
Sara

•

Jag tycker det är synd att det inte står vad det är för hund, ägare och fotograf till månadens bild
som får stolta på första sidan. Jag tycker att de är värda den krediten för att ha sänt in bilden.
Marie

•

En aktivitetskalender vore bra där aktivitetsgrupperna och andra inom klubben kan lägga upp
sina aktiviteter. Bra vid planering så att inte evenemang krockar.
Tina Oja Jansson
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