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2020-04-25 

H Jaldung 

 

Nuvarande hemsida www.vernervonheidenstam.se 

Heidenstamsällskapets nuvarande hemsida har utvecklats enligt följande modell med åtta olika Flikar 

(Förstasidan, Program osv) att klicka på: 

 

 

 

Hemsidan har under april 2020 följande innehåll under respektive flik (klicka på vald flik för att komma 

vidare): 

 

Förstasidan 
o Dikt av Heidenstam (byte vanligtvis varje kvartal) 

o Heidenstamsällskapets kontaktinformation 

o Information om syftet med sällskapet 

o Sällskapets folder (klickfunktion för att läsa foldern) 

o Information om Stiftelsen Övralids årliga pristagare (klickfunktion för namnlista). 

Program 

o Dikt av Heidenstam (byte vanligtvis varje kvartal) 

o Information om kommande program (klickfunktion för detaljinformation). 

 

Aktualiteter 

o Dikt av Heidenstam (byte vanligtvis varje kvartal) 

http://www.vernervonheidenstam.se/
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o Kategorier att klicka på. Här finns den huvudsakliga informationen om Heidenstamsällskapets 

verksamhet: 

01 Aktuellt Kring sällskapets program såsom föreläsningar, årsmöte, resor osv. 

02 Månadsbrev Skrivs vanligtvis av ordföranden. Skickas även till medlemmarna med e-

post och postbrev 

03 Tankar & Utkast Artiklar om Heidenstams verk och person, Heidenstamiana med 

mera. Urval sker av en kommitté bestående av ordföranden Håkan Jaldung, styrelsele-

damoten Sven-Göran Fransson och medlemmen Harald Wigstrand. Tryckning av sam-

lingen kan komma ifråga senare 

04 Forskning om Heidenstam Urval av styrelseledamoten Erik Wennström 

05 Om Heidenstamsällskapet Information om sällskapets tidiga historia av hedersord-

föranden Maria Waxegård 

06 Årsredovisning I kronologisk ordning 

07 Årsmötesprotokoll I kronologisk ordning 

08 Styrelseprotokoll I kronologisk ordning 

09 Erbjudanden & Inbjudningar Information 

10 Register över valda dikter Information 

11 Vår hemsida Beskrivning av hemsidan 

12 GDPR Sällskapets policy och bestämmelser. 

Medlemskap 

o Dikt av Heidenstam (byte vanligtvis varje kvartal) 

o Årsavgifter för medlemskap och betalningsinformation 

o Medlemsansökan (klickfunktion för formulär) 

o Heidenstamsällskapets folder (klickfunktion för att läsa). 

Styrelse 

o Dikt av Heidenstam (byte vanligtvis varje kvartal) 

o Kontaktuppgifter för sällskapets styrelseledamöter. 

Verkförteckning 

o Urval av verk av och om Heidenstam. Urvalet görs av styrelseledamöterna Karin Lohm och 

Sven-Göran Fransson. 

Stadgar 

o Heidenstamsällskapets stadgar presenteras. 

 

Support 

o Flik som är tillgänglig för anlitad support. 
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Utveckling av hemsidan www.vernervonheidenstam.se  fr.o.m. maj 2020 

Hemsidan kan bedömas få ökad betydelse, främst beträffande medlemskontakten. Hemsidans struk-

tur och innehåll behålls i sina huvuddelar. Vissa mindre förändringar är dock påkallade. Arbetet med 

att utveckla hemsidan fortsätter därför nu enligt följande: 

A) Flikindelningen ändras till: 

Förstasidan Program Sällskapet Medlemskap Styrelse Verk Stadgar Support 

 

Ändringen innebär att nuvarande fliken Aktualiteter namnändras till Sällskapet där huvuddelen av 

Heidenstamsällskapets interna information kommer att finnas tillgänglig under de olika kategorierna 

01–12. 

B) Namnändring av Kategori under fliken Sällskapet: 

Nuvarande Kategorin 01 Aktuellt namnändras till 01 Aktualiteter. Under denna kategori kommer att 

samlas ett urval av olika dokument till exempel referat från sällskapets olika aktiviteter, bilder, inform-

ation om Övralidpristagare, skrivelser, intressanta brev och brevsvar, åtgärder av styrelsen och dylikt. 

Kategorin 01 Aktualiteter kan bedömas få ökad betydelse för informationsutbytet mellan styrelsen och 

medlemmarna i sällskapet. Respektive dokument under 01 Aktualiteter kommer att publiceras under 

viss angiven tid varefter dokumentet tas bort. 

Tillsvidare kommer de olika kategorierna under fliken Sällskapet att innehålla information som kan 

intressera en vidare läsekrets. 

I en planerad utveckling av hemsidan kan medlemmarna komma att få tillgång till ett sällskapets an-

vändarkonto alternativt ett eget individuellt användarkonto vilket innebär att vissa av kategorierna är 

förbehållna sällskapets medlemmar.  

Användning av individuella användarkonton medför dock ett ökat administrationsarbete. Sådant ar-

bete får vägas mot att individuella användarkonton medger ytterligare utvecklingsmöjligheter inom 

ramen för vårt hemsidekoncept. Bland annat kan utvecklas ytterligare kategorier avseende interna 

forum för utbyte av information om verk av och om Heidenstam, Heidenstamiana med mera. Med-

lemmarnas vidare efterfrågan av sådana interna forum får undersökas framöver. 

C) Dikter/prosa på hemsidan 

Dikter eller utdrag ur Heidenstams prosa kommer fortsättningsvis att finnas under flikarna Förstasidan, 

Medlemskap och Styrelse. Byte sker kvartalsvis. 

D) Medlemmar utan e-postadress 

Styrelsen kommer att överväga ytterligare hur medlemmar, som saknar e-postadress och kanske även 

saknar internetanslutning, kan ges en rimlig information om innehållet på hemsidan. 

E) Uppdatering av hemsidan 

Uppdatering av www.vernervonheidenstam.se  sker vanligtvis kring varje månadsskifte (klicka på hem-

sideadressen för att komma till hemsidan). 

http://www.vernervonheidenstam.se/
http://www.vernervonheidenstam.se/

