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1 Bakgrund
Västgöta Nations webbsida ser för nuvarande ut
som att någon smällde upp den ca. 2007, och har
därefter aldrig kollat på den igen. Eftersom vi vill
se ut som att vi bryr oss föreslår jag en uppdaterad
webbsida.
Förhoppningsvis kan en kommite tillsättas vilken

utreder frågan yttligare.

2 Målbild
Slutmålet är att sidan ska se ut som att den är ak-
tivt underhållen, samtidigt som den ska vara enkel
att hitta information på. Troligen kan det uppnås
genom att minska antalet undersidor på sidan, ge-
nom att slå ihop många sma- sidor till färre längre.
Ingen sida får inehålla undersidor.
Huruvida Wolf CMS bör hållas kvar blir upp till

kommiten att avgöra.
Sidan ska även se bättre ut på mobil.

3 Idéer
Startsidan bör inehålla en mycket kort introduktion
av nationen, samt en lista över kommande evange-
mang. Övriga sidor bör vara för våra stadgar, vår
lokal, samt aktiva inom nationen. Fler sidor än så
bör inte behövas (möjligen undantaget tillfälliga si-
dor för kommande evangemang).
Samtliga undersidor bör finnas samlade i en me-

ny, vilken på datorer med bred skärm placeras som
en sido-meny, medans på datorer med smal skärm
blir en hamburgermeny.

Temat och designen bör ses över, den stora ban-
derollen högst upp bör bytas ut mot en mycket
simplare, förslagsvis enbart texten “Västgöta Na-
tion Linköping” (i vårat typsnitt). Den svarta bak-
grunden bör vara samma färg som resten av sidan
(svart). Footern bör låsas till botten av viewporten
istället för botten av inehållet.

4 Önskelista
Följande är övriga saker vilka skulle vara trevliga
att ha, men fokus enbart bör läggas på om det finns
drivna medlemmar.

• RSS flödet ska automatikst läsa från boknings-
kalendern

• Kartan till Stupan ska kunna skrollas.
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