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Jeg kan se på mit program, at jeg IKKE når at komme med til generalforsamlingen, hvor gerne jeg end ville.
Derfor et par stikord om mit arbejde med hjemmesiden indtil nu.
 
Som nævnt ligner hjemmesiden umiddelbart sig selv, men bag kulisserne er der strammet gevaldigt op på sikkerhed
og brugervenlighed.
Fidas guld – fortællerne – er rykket helt frem i forgrunden og søgeoptimeret på navn eller kunstnernavn.
Det gælder både “Fortællende medlemmer” og “Månedens fortæller” og “Gruppemedlemmer”.
 
På samme måde er oversigterne over festivaler og scener rykket mere i forgrunden, og der er – med venlig hjælp fra
Johannes Thomsen – lagt nogle flere, aktuelle videoer op.
 
Kalender-uddraget på forsiden har måttet lade livet, fordi udvikleren af det nægtede at yde os support.
Til gengæld virker kalenderen nu de steder, hvor den er synlig. Den findes i topmenuen under “Oplev fortællinger” og i
bund-menuen under “Kalender”.
 
 
STATISTIK
Hjemmesiden har haft 232 besøg og 178 unikke besøgende i marts måned (til og med 28. marts). 
De besøgende har i snit set 2 sider og brugt 110 sekunder på hvert besøg.
133 af marts måneds besøgende var på hjemmesiden for første gang i år, mens 45 var på genvisit.
98 kom direkte ind på siden – en stor del af dem skyldes formentlig nyhedsbrevet i sidste halvdel af marts.
64 kom på henvisning fra Google søgninger.
60 kom fra Facebook.
4 kom fra Klezmerduo.dk
60% besøgte siderne fra computer, 30% fra smartphone og 10% fra tablet.
 
 
FEEDBACK
I må meget gerne bede alle fremmødte om at kigge siderne kritisk igennem for fejlagtige eller manglende oplysninger,
så siden kan blive mest mulig dækkende og aktuel.
 
 
FORSLAG
Selvom det måske ikke har ligget i kortene, at der skulle ske meget mere med hjemmesiden, så vil jeg alligevel stille
et enkelt forslag:
 
At punktet “Arkiv” omdøbes til “Viden” og at der annonceres en interessegruppe, som skal arbejde med at
dokumentere og lette adgangen til viden om fortællingens teori og praksis.
 
Jeg har selv lagt forsigtigt ud med en foreløbig litteraturliste og jeg vil også gerne deltage i interessegruppen.
Kommende bidrag kan være uddrag fra bøger, artikler, live-foredrag, filmede foredrag og højskole-aktiviteter.
Ideen er, at alle bidrag “tagges”, så de bliver til en søgbar videndatabase for medlemmer af Fida.
 
Har I spørgsmål til dette eller til hjemmesiden, så ring eller læg en besked.
Jeg svarer for det meste inden for en time.
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