Vänligen sprid detta ordförandebrev inom din klubbstyrelse.

Nu torde utbildningarna vara schemalagda och i full gång hos klubbarna. På SNS-webben finns som vanligt
de traditionella utbildningspaketen http://bit.ly/1QjNnJ0. En nyhet är att dessa och allt annat under rubriken

Kursmaterial är tillgängliga för alla medlemmar; tidigare bara för kursadministratörer.
Men det finns också fint och kostnadsfritt utbildningsmaterial på annat håll, exempelvis Alla kan surfa från
Studieförbundet Vuxenskolan m fl. http://bit.ly/1LeGvIq.
TechSoup är en för många känd möjlighet att till en mycket låg kostnad få programvara till i första hand
klubbdatorer. Varje klubb måste ansöka och dessförinnan noga läsa igenom villkoren. Ett första steg är att gå in
på: http://bit.ly/1irBg1i som innehåller spelreglerna för programvara från Microsoft.

Hemsidan för SeniorNet Sweden, och för alla klubbar som vill ”hänga på”, drivs nu i egen regi efter
ombyggnad i WordPress. En typisk fråga för den hemsidesgrupp som fullföljer arbetet är hur vi ska klara av
´responsive design´ innebärande att webbplatsen utan större besvär kan avläsas/hanteras från endera

mobiltelefon, läs-/surfplatta och persondator. Här kan arbetet följas:
http://seniornet.se/medlemssidor/nyhetsbrev.

Medlemsadministrativt system, nytt på gång, arcMember från Westarc. Vi tar gärna emot fler intresserade
klubbadministratörer i vår referensgrupp för synpunkter; kontakta solvig@gronstedt.se. Vi planer att
presentera nya hemsidan och nya medlemssystemet på verksamhetskonferensen i november.
Det är mycket stor omsättning i vår medlemskår; i skrivande stund totalt 8610 medlemmar; varav 1124 nya i år. Ett bra
tillfälle för medlemsvärvning är att hänga på den nationella kampanjen eMeborgarveckan 5-11 oktober 2015. En
handfull klubbar är registrerade som arrangörer, men det går lika bra att vara med genom att liera sig med exempelvis
en kommun eller ett bibliotek. I år blir kampanjen extra omfattande genom att ett stort antal lokala myndighetskontor är
med. Leta upp lämplig partner på http://bit.ly/1Ljy8vf.

Planera också in deltagande i vår Verksamhetskonferens i Växjö den 8-9 november
Olov Östberg, Ordf., Seniornet Sweden
olov.ostberg@seniornet.se
0702-357585

