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Gemla 30 augusti 2018

Tillägg till Gemla Samhällsråds styrelsemöte 2018 08 28
angående nytt beslut om digital plattform

Den 30 augusti 2018 fattades ett nytt beslut angående val av digital plattform på
grund av att det kom in en ny offert från MJ Konsult. Nedan finns den nya offerten
och uppgifter om hur det nya beslutet fattades.
Följande meddelande distribuerades till alla styrelsemedlemmar den 30 augusti
2018 Med Nils-Erik Magnusson som avsändare. Ingen har anmält avvikande
uppfattning och därmed har styrelsen beslutat att anta MJ Konsults offert.
”Hej!
Efter vår styrelsemöte har vi fått en ny offert på detta som jag föreslår att vi accepterar.
Se offert nedan. Hör av er med synpunkter på detta.
Tillägg/Ändring av beslut på senaste mötet.
Efter mötet kom det in en offert från MJ Konsult, som vi granskat och finner som ett bättre
alternativ än Ready Digital.
Samma pris för producering av hemsidan, men, istället för, en på sikt årskostnad på 4 788
kr + moms för drift, blir den 240 kr/år.
Offerten är också mer omfattande, bl. a. 15 sidor från start, integrering av sociala medier,
fri support, obegränsad trafik.
Nytt beslut efter diskussion mellan Fredrik, Aron, Dan och Nisse, blir att vi antar MJ
konsults offert.
Mvh Aron
Nils-Erik Magnusson ordf Gemla Samhällsråd
tel 070 6667584
mejl: nils-erik.magnusson@gemla.se”
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Ny offert angående digital plattform
Mitt pris för hemsida är 9990 kr exkl. moms för ett grundpaket. Detta innehåller allt vad
som behövs för de flesta kunder. Det tillkommer sen inga månadskostnader mer än till
webbhotellet, vilket kostar 20 kr/mån. Webbhotellet ger er obegränsad trafik, 25 GB
utrymme samt obegränsat antal e-postadresser. Jag installerar ett publiceringssystem
(CMS) så att ni sen själva enkelt kan redigera sidor och lägga till obegränsat antal nya
sidor. Ni får också en introduktion i hur detta fungerar. För support med enklare frågor tar
jag ingenting betalt, men om lite större ändringar ska göras i ett senare skede så är det mot
timarvode eller offert.
Första steget är att vi träffas så ni får chans att berätta om vad ni vill förmedla med
hemsidan. Ni får berätta om er verksamhetsidé och om vilken framtoning ni vill ha mot er
målgrupp. Utifrån detta diskuterar vi hur vi bäst vårdar ert varumärke med rätt grafiska
identitet och rätt tonalitet i texterna, så att vi sänder ut rätt signaler. Nästa steg är att vi
gemensamt kollar igenom ett antal tänkbara sidmallar/teman som vi kan utgå från. Dessa
köper jag in från världsledande webbutvecklingsteam som ligger i framkant med alla nya
webbstandars. Detta ger oss absolut högsta kvalitet både vad gäller utseende och funktion.
Sidmallarna är responsiva (dvs anpassar sig till dator/surfplatta/smartphone), de är
bakåtkompatibla med äldre utrustning och de laddar mycket snabbt. Utifrån vald sidmall
skapar jag sedan er unika webbdesign med er logotyp, ert färgschema, era typsnitt o.s.v.
Jag skapar startsida, mall för undersida, nyhetssektion samt kontaktsida med formulär. Jag
kan lägga in upp till 15 undersidor åt er från start, men ni kan sedan själva skapa
obegränsat antal nya sådana utifrån mallen. I mitt grundpaket ingår även integrering av
sociala medier, google-karta, grundläggande optimering för sökmotorer samt SSLcertifikat (https) för säker webbplats.
Hoppas ni tycker detta låter intressant och att vi kan få till ett samarbete!
Vänliga hälsningar
Martin Jutesten MJ Konsult
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Dan Danielsson
Sekreterare

Nils-Erik Magnusson
Ordförande

