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Ég vil nú byrja á því að óska nýrri stjórn velfarnaðar í starfi. Það er búið að vera 
nóg að gera í netmálum frá þinginu á Höfn og þá sérstakelg frá 1 október þegar 
þessi stjórn tók til starfa. Byrjað var á því að laga aðeins grafík síðunar þannig að 
bannerinn á forsíðu var minkaður aðeins svo nú kemur meira af efninu í ljós strax 
þegar síðan er opnuð heldur en var og eru menn ánægðir með þessa breytingu. 
Aðeins hefur verið unnið í umsýslukerfinu líka og þá sérstakelga með 
klúbbasíðurnar en nú eru komnir facebook tengihnappar eins og á kiwanis.is sem 
er til mikilla bóta og þannig getum við dreift efni okkar enn betur um netheima, en 
samt finnst mér að menn mættu vera duglegri við að ýta á like hnappinn, og þá 
meina ég svona miðað við hvað margir sem skoðar síðuna er á facebook. Tveir 
klúbbar eru komnir nýjir inn í smartwebber umsýslukerfið og nú er Kaldbakur á 
Akureyri á leiðini með heimasíðu, sem er frábært. Eithvað stendur kostnaður í 
félögum og þá sérstaklega í smærri klúbbunum sem ég skil vel, en ódýrara getur 
þetta ekki verið. Fréttaflutningur er misjafn eins og ávalt en þetta kemur svona í 
skorpum og að mínu mati er gott að fá fréttir frá klúbbunum svona inn á kiwanis.is 
í gegnum RRS annars væri stundum ansi fátæklegt á vefnum. Eins má segja um 
spjallið það kemur líka í bylgjum en mér finnst stundum það ekki notað rétt, og þá 
á ég við að menn eru að setja fréttir inn á spjallið sem betur ættu heima á forsíðu 
vefsinns en þetta eru hlutir sem verða bara að venjast, en spjallvefurinn er mjög 
auðveldur í notkun svo það á ekki að vera fyrirstaða fyrir Kiwanismenn og konur 
að ræða Kiwanismálefni á þessum vetfangi. Þáttaka í könnunum vefsinns, hefur 
verið með ágætum, og gaman að fá skoðun félaga á hinum ýmsu málum sem sett 
eru undir könnun á vefnum. Að lokum hvet ég Kiwanismenn og konur að halda 
áfram að senda efni á vefinn til að halda honum sem líflegustum. 
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