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PROPOSITION OM NY HEMSIDA
I juli blev Juridiska föreningen studentkår. Som studentkår är det mycket viktigt att vi kan
kommunicera med våra medlemmar och att våra medlemmar kan kommunicera med oss.
Utöver de sociala medierna utgör föreningens hemsida en viktig plattform för detta. Med den
verksamhet vi bedriver ställs det höga krav på att vår information ska vara lättillgänglig och det
ställs höga krav på hemsidans funktionalitet och användarvänlighet.
Den nuvarande hemsidan byggdes 2014 av ett företag som heter Wonderfour (W4). Den är
estetiskt snygg men saknar mycket när det kommer till funktionalitet och användarvänlighet.
Hemsidan började även relativt tidigt att strula och det var svårt att få hjälp av W4 för att ordna
problemen. I början av 2015 blev vi även hackade vilket resulterade i att vårt bokningssystem
sattes ur spel i ungefär ett år. Detta har resulterat i att vi fått ta till många olika speciallösningar.
Det behövs en hemsida där du som medlem lätt kan hitta den information du söker. Vår hemsida
idag uppnår inte dessa krav. Den är svårnavigerad och ofta krånglig att hantera.
Till följd av detta har IT-förmannen tillsammans med styrelsen och föreningens ämbetsmän
tagit fram en kravspecifikation för en ny hemsida. I det arbetet har även mycket inspiration
tagits från Uppsalaekonomernas hemsida som är väldigt väl genomtänkt, inspiration har även
hämtats från UTN:s hemsida och deras dokumenthantering som är mycket imponerande.
Kravspecifikation har sedan skickats till Webbgaraget som är en lokal webbyrå med lokaler på
slottet. Webbgaraget har gott renommé och används t.ex. av Uppsalaekonomerna och Uppsala
universitet som båda är mycket nöjda. IT förmannen och styrelsen har ansett att det är viktigt
att anlita ett företag med säte i Uppsala för att på så sätt kunna skapa en god relation med
företaget för att få kontinuitet i hemsidan. Detta har varit ett av de största problemen med W4
som gjorde föreningens förra hemsida och har lett till många problem i underhållet.
Det är viktigt att vi ser på en långsiktig lösning för hemsidan. Vissa perioder har vi väldigt ITkunniga personer i föreningen och under andra perioder har vi det inte. Vår hemsida, som ska
vara vår främsta kommunikationsplattform, ska inte behöva vara beroende av detta utan vi ska
istället se till att investera i en lösning som möjliggör att det alltid fungerar lika bra.

Styrelsen föreslår därför:
Att föreningen enligt offert (bilaga 11a) ingå avtal om köp av ny hemsida med Webbgaraget
AB.

Epost, webb
ordf@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

