Addendum till Protokoll Styrelsemöte nr 2 2015
Svenska Skolföreningen i Hongkong
Sammanfattning av extramöte med anledning av projekt hemsida.
Tisdagen den 21 april 2015, kl 17.30
Plats: Royal Hong Kong Yacht Club

Närvarande:
Styrelseledamöter
Hanna Raftell
Anders Gustavsson
Lisa Boldt-Christmas
Bengt Ivarsson

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Web-ansvarig

Sammanfattning
Från ordinarie protokoll:
”Då både Bengt Ivarsson och Anders Gustavsson var frånvarande diskuterades inte
hemsidan i detalj. Eventuellt kommer Hanna Raftell och Lisa Boldt-Christmas att ha
ett separat möte om detta med dem. De har tagit in offerter i enlighet med beslut
från förra styrelsemötet och rekommenderar att fortsätta i Wordpress till en kostnad
av HKD 22 000. Vi vill försäkra oss om att den investering som görs i hemsidan nu
kommer att hålla långsiktigt så att processen inte kommer att behöva göras om igen
om ett par år. Förutom det som redan diskuterats ska ligga på den nya hemsida, bör
även deadlines för administrationen ligga där (dvs. årsplanen).”
Med anledning av ovan hölls detta extramöte för att komma igång med arbetet med
den nya hemsidan. Bengt och Anders presenterade de fyra offerter som de begärt in
med våra kravspecifikationer. Samtliga låg runt HKD 20 000. Den bästa offerten
presenterades av Ombab/Johann Lambert. Den är något dyrare än de andra (22
000) men med tydliga fördelar:
 Använder Wordpress, vilket gör det enkelt att underhålla och bygga vidare på
 Bra kommunikation med utvecklaren
 God förståelse för våra behov (både tekniska och stilmässiga)
 Ordentlig överlämning kommer att ske (muntligt och skriftligt)
I tillägg till den kravspecifikation som gavs, behöver vi en databas för lagring av data
som matas in då föräldrar anmäler sina barn och betalar avgiften, samt en lösning
för tidsrapportering/löneunderlag.
Beslut togs att anlita Ombab. Vi önskar ha den nya hemsidan klar till den 1 augusti
2015, i god tid för skolstart i september.

