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Motion till SULF:s kongress 2021 

Uppvärdera lokalföreningarnas hemsidor  
Alla lokalföreningar har i nuläget möjlighet att presentera sig själva med en lokal 
hemsida på förbundets webb. Dessa lokala hemsidor (sulf.se/sulfs-foreningar) är dock 
svåra att hitta på sulf.se och har ytterst begränsad funktionalitet. Det går exempelvis 
inte att skapa undersidor eller lägga in nyhetsinlägg. Att nyhetsinlägg blandas med 
allmän information har till följd att gamla nyheter aktivt måste plockas bort istället för att 
automatiskt hamna längre ner. Alla ändringar måste dessutom gå via kansliet vilket 
skapar merarbete för alla inblandade.  

SULF-föreningen vid Stockholms universitet föreslår att skapa ett system som möjliggör 
för lokalföreningarnas webbansvariga att lägga in innehåll direkt, utan att behöva gå via 
kansliet. Vi föreslår också att lokalföreningarna ges möjlighet att skapa lokala 
nyhetsinlägg som sedan automatiskt visas på lokalföreningarnas sidor. På så sätt blir 
det lättare att särskilja allmän information från aktuella inbjudningar och information på 
lokal nivå. Det minskar också risken att sidorna framstår som inaktuella eftersom det 
har missats att ta bort gamla inbjudningar m.m. 

Sulf.se är byggt i Wordpress och det gör att våra ändringsförslag är tekniskt enkla att 
genomföra. Med personbundna inloggningar för lokalföreningarnas webbansvariga går 
det också att upprätthålla en god säkerhet. De skulle underlätta och effektivisera 
arbetet med våra hemsidor för både lokalföreningar och kansliet. Framförallt blir det 
lättare för medlemmar att hitta relevant och aktuell lokal information. 

SULF Stockholms universitet hemställer därför 
• att lokalföreningarna ges möjlighet att själva ändra sina lokala hemsidor på sulf.se

och lägga in lokala nyhetsinlägg;
• att lokalföreningar som inte vill ta hand om sina lokala hemsidor själva även i

fortsättningen får kanslistöd till det;
• att lokalföreningarnas hemsidor får en större synlighet på sulf.se; förslagsvis högst

upp på ingångssidan (inte längst ner som i nuläget).
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