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1. Inledning 
Det kommer återkommande komma in önskemål om förändringar av NSS 
hemsidas utseende och funktioner liksom att användare kommer att upptäcka 
fel. Dessa önskemål och fel är dokumenterade och prioriterade i det här 
dokumentet. 

I första hand gör webmaster en bedömning av prioritet, i andra hand 
förvaltningsguppen och i tredje och sista hand avgör NSS styrelse. 

Prioriteringsordningen för både fel och önskemål är: 

1. Mycket allvarligt (gäller endast fel) 

Rättas så snart det går 

2. Har stort värde 
Rättas eller införs så snart det är möjligt och att det finns en bra teknisk 
lösning 

3. Bra att ha eller har mindre betydelse 
Rättas eller införs när det är möjligt och att det finns en bra teknisk 
lösning 

 

2. Kända fel 

2.1. Långa svarsttider 

Beskrivning: 

Svarstiden för att ladda en sida är oacceptabelt lång 

Prioritet: 

2 

Åtgärd: 

1. Konfrontera Webservice, dom skall kunna hjälpa till 
2. Om problemet kvarstår när gamla sidan är borta och Webservice inte har en 

lösning får vi byta webhotell 

2.2. Menysinställning 

Beskrivning: 

Använder man inställning ”Layout-Primär Navigation-Rullgardinsmeny-Hovra” 
hamnar undermenyerna utanför ramen. 

Prioritet: 

3 

Åtgärd: 

Använd inställning ”Layout-Primär Navigation-Rullgardinsmeny-Klicka Menyval” 
och rapportera till Generate Press 
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3. Önskemål 

3.1. Frågor och svar 

Beskrivning: 

Menyvalet frågor och svar bör införas 

Prioritet: 

3 

Åtgärd: 

Avvakta att någon tar fram detta 

3.2. Köer 

Beskrivning: 

Hantering av köer och information om köer. 

Prioritet: 

3 

Åtgärd: 

Avvakta att någon tar fram detta 

3.3. Ny medlem, informationsdokument 

Beskrivning: 

Informationsdokument som riktar sig till ny medlem och presumtiv ny medlem 

Prioritet: 

3 

Åtgärd: 

Avvakta att någon tar fram detta 

3.4. Tillgång till varvsplats, informationsdokument 

Beskrivning: 

Informationsdokument som berättar vad man kan förvänta sig för köer etc. om 
man vill ha en ny eller uppdaterad varvsplats (sommar och vinter) 

Prioritet: 

3 

Åtgärd: 

Avvakta att någon tar fram detta 

3.5. Information om fastigheten 

Beskrivning: 

Informationsdokument som berättar vad som händer med alla delar av 
fastigheten, framför allt BTH-tomten 

Prioritet: 

3 

Åtgärd: 

Avvakta att någon tar fram detta 
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3.6. Information om vad NSS kan erbjuda 

Beskrivning: 

Informationsdokument som framför allt riktar sig till presumtiva medlemmar. 

Prioritet: 

3 

Åtgärd: 

Avvakta att någon tar fram detta 

3.7. Sponsorer av t ex bryggor och båtar 

Beskrivning: 

Synliggöra sponsorer som har sponsrat med t ex bryggor och båtar. 

Prioritet: 

3 

Åtgärd: 

Avvakta att någon tar fram detta 

3.8. Aktiva Sponsorer 

Beskrivning: 

Synliggöra aktiva sponsorer när vi får sådan. Regelverk kan behövas 

Prioritet: 

2 

Åtgärd: 

Behöver vara klart när vi får vår första sponsor 

3.9. Blanketter 

Beskrivning: 

Ta fram metod för ifyllnad och mejl av blanketter t ex: 

• Kontaktuppgifter 

• Jag vill göra arbetsplikt 

• Jag vill stå i kafeterian följande dagar 

• Jag önskar ny bryggplats 

• ….. 

Prioritet: 

2 

Åtgärd: 

Tas fram av webmaster så snart tid finns 

3.10. System för anmälan till läger och kurser 

Beskrivning: 

System för att automatisera anmälan till läger och kurser 

Prioritet: 

2 

Åtgärd: 

Avvakta att någon tar fram detta 
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3.11. Gastforum 

Beskrivning: 

Inför kontakt forum för de som vill gasta och de som behöver en gast 

Prioritet: 

3 

Åtgärd: 

Avvakta att någon tar fram detta 

3.12. Informationsdokument över hur medlemmar och icke 
medlemmar kan utnyttja NSS faciliteter 

Beskrivning: 

Publicera sammanhållet informationsdokument över hur medlemmar och icke 
medlemmar kan utnyttja NSS faciliteter t ex: 

• Uppställning av husbil 

• Parkering 

• Gym 

• .. 

Prioritet: 

3 

Åtgärd: 

Komplettera befintliga dokument 

 

 


