Ordförandebrev 19, SeniorNet Sweden, 2015-05-13
Vänligen sprid ordförandebrevet inom din klubbstyrelse.
Vid SeniorNets årsstämma 2015-04-14 fick styrelsen OK för den framlagda verksamhetsplanen för 2015. Arbetet har startat att hitta nya lösningar på dagens dyra och otillförlitliga
medlemsadministration och hemsida för SeniorNet. Målsättningen är att övergå till
standardsystem för medlemsregister som sköts externt, samt att använda ett flexibelt
hemsidessystem med funktionalitet som tillåter förändring. Klubbarna kommer att erbjudas
hemsida med SeniorNet-utseende utan kostnad samt med utbildningsvideor. Styrelsen fick
också gehör för att inrätta arbets- och referensgrupper i dessa utvecklingsfrågor.
Vi överväger att ändra medlemsåret till start varje kvartal. Det skulle bespara arbete och
därmed kostnader. Ett annat förslag är att medlemskapet ska börja gälla samma dag ansökan
registreras. Kom med synpunkter.
Vi räknar med att de planerade systemen för medlemsadministration och webbplats kommer
att vara i full drift i god tid före SeniorNets Verksamhetskonferens, som i år arrangeras av
Seniornet Växjö den 8-9 november. Gör en notering i almanackan!
SeniorNet arrangerar inte längre någon egen SeniorSurf kampanj utan ingår i Samverkansledningen för Digidel (Digital delaktighet). Get Online Week arrangerades mars 2015 och nu
ligger vi i startgroparna för eMedborgarveckan den 5-11 oktober. Syftet är att öka den
digitala delaktigheten och kunskapen om och användningen av främst offentliga e-tjänster.
Exempelvis kan kommuners och myndigheters e-tjänster visas, testas och marknadsföras på
lämplig plats i kommunen, öppen för alla. För SN-klubbar brukar det fungera bäst att visa
upp sig och ragga nya medlemmar genom att kampanjsamverka med lokala bibliotek eller
studieförbund. Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan via http://bit.ly/1FY7wlg.
Ha en bra sommar!
Olov Östberg
Ordf., Seniornet Sweden
olov.ostberg@seniornet.se
0702-357585
P.S. Bo Jonsson (SN Nyköping) och Olle Viklund (SN Göteborg) avtackas härmed för
mångårig, trogen och inspirerande verksamhet i SNS styrelse. Vid årsstämman valda nya
ledamöter är Allan Lindqvist (SN Huddinge) och Erik Frostegren (SN Botkyrka), samt
suppleant Anita Rissler (SN Lidingö). Välkomna! [Hela listan: http://bit.ly/1IxxZ9w]

