Ordförandebrev 21, SeniorNet Sweden, 2015-08-16
Vänligen sprid detta ordförandebrev inom din klubbstyrelse.
Våren var lång och försiktig i år och följdes av en sommar påminnande om en regntid. Vårt
arbete med förnyelse av hemsidan och systemet för medlemsadministrationen hade det
också motigt ett tag. Men nu har det ljusnar det på både väder- och utvecklingsfronten.
Styrelsen har upphandlat hjälp med bygge av såväl ny hemsida som, när du läser detta brev,
nytt system för medlemsadministrationen.
Vårt Forum är ett exempel på att hemsidan och medlemssystemet måste kunna samverka.
Där pågår exempelvis en diskussion om basmodell för vår nya hemsida. Det är också ett
exempel på hur vi använder begreppet Sociala medier. Ett annat exempel är hemsidans
avdelning Hemsidor och bloggar.
När vi värvar nya medlemmar pekar vi ofta på användning av Facebook, som ju är det mest
populära exemplet på sociala medier. Många klubbar har kurser i användning av Facebook.
Men det finns som sagt många andra exempel på. De klubbar som vill ta sig an detta
utbildningsområde kan nog ha god hjälp av den nya läroboken Äldre och sociala medier,
som beskrivs på http://bit.ly/1NjYmAl. Rabatterat pris för klubbar och enskilda medlemmar
enligt http://bit.ly/1MiSqKT.
Ett utmärkt tillfälle för medlemsvärvning är att delta i eMeborgarveckan 5-11 oktober 2015.
Det är en nationell kampanj och där SeniorNet ingår i kampanjledningen. Sista augusti är
anmälningsdag och anmälan görs på http://bit.ly/1TaB1bq. Klubbarna i Karlstad, Linköping
och Märsta/Sigtuna hör till de drygt 100 organisationer är anmälda. Det är helt kostnadsfritt
att anmäla sig och inget straff utgår om man drar sig ur efter att kanske inte ha lyckats få med
en påtänkt lokal samarbetsparter (typ bibliotek, kommun, pensionärsklubb). Alla klubbar som
registrerar sig före deadline får en gratisförsändning av kampanjmaterial.
Parkinsonföreningen och Seniornet fortsätter samarbetssträvandena. SNS-klubbar i närheten
av Stockholm uppmanas ta kontakt med SN Solna/Sundbyberg kirsten.sveder@gmail.com
för att mot viss ersättning hjälpa till med nybörjarkurser.
Planera också in deltagande i den verksamhetssociala Verksamhetskonferensen i Växjö den
8-9 november
Kolla fina kartan http://on.fb.me/1NudET2
Olov Östberg
Ordf., Seniornet Sweden
olov.ostberg@seniornet.se eller olov.ostberg@miun.se
0702-357585

