Vänligen sprid detta ordförandebrev inom din klubbstyrelse.

Material för handledare
På SeniorNets webbplats finns utbildningsmaterial utformat för klubbarnas kursverksamhet. Det är
upphovsrättskyddat av VO Data (Sune Nilsson) och får endast kopieras och användas inom vår
förenings verksamhet. Det uppdateras löpande och är avpassat för vår målgrupp med lagom avsnitt
och övningar. Där finns för närvarande kurserna¸ Ettan¸ Tvåan¸ Trean för Windows 7, 8 och 10
samt Fyran¸ Femman¸ Sexan för Windows 7 och 8. Inom kort också de nyuppdaterade
kursernaGrundkurs iPad¸ Grundkurs Android samt Plattofonkurser för iOS och Android.
Knappar Kursmaterial, Material för handledare. Inloggning krävs.
Det kommer också att efterfrågas mer kursmaterial i Windows 10 och där rekommenderas klubbarna
att tills vidare använda gratismaterial som sammanställts - från Microsoft, PC för Alla, samt
videopresentationer av Windows 10 (på engelska).

Verksamhetskonferens i Växjö [8 nov 14.00 – 9 nov 16.00]
Verksamheten i klubbarnas sammanfattas i vår slogan Äldre lär äldre digital kommunikation och
internet. För att kunna hålla reda på alla kurser och medlemmar och handledare, och för att kunna
hänga med i teknik- och tillämpningsutvecklingen och utbyta erfarenheter, så krävs ett välfungerande
webbplatssystem och med tillhörande medlemsadministration. Detta har vi arbetat med i snart två år
och nu tycks alla pusselbitar falla på plats. Resultatet av det arbetet ska demonstreras och diskuteras
på verksamhetskonferensen med SN Växjö som värd.
Men minst lika viktigt är det att ta nya grepp på verksamheten. Vi har hittills i fått in drygt 1200 nya
medlemmar i år och nästa lika många har lämnat oss. När SeniorNet startade för snart 20 år sedan
behövdes det kurser för kategorin 55+ men för dagens 55-åringar har vi nog inte så mycket att
erbjuda. Kanske är vi också mossiga för många av 65-åringar? Häng med till Växjö och en öppen
diskussion om det framtida verksamhetsinnehållet i varumärket SeniorNet Sweden inklusive framtida
kurser och samvaro för digital överlevnad i det framrusande informationssamhället . En diskussion med
respekt och stolthet för dagens och gårdagens arbete.

Inbjudan till Verksamhetskonferensen SeniorNet Sweden 2015

Preliminärt program
Vision, mål och strategi, detta är ledord för årets verksamhetskonferens. Den vision vi söker är en idé
om något vi vill uppnå i framtiden som inte behöver uppfylla krav på realism, tidsbundenhet eller
mätbarhet. En vision är något vi strävar efter och som kan tydliggöra varför SeniorNet Sweden finns
till, samt för vem och vart vi är på väg.
Årets verksamhetskonferens innehåller således våra första steg mot en mer strukturerad och
målinriktad verksamhet för att ge fler seniorer en digital kompetens som krävs för att bli delaktiga i en
snabbt framväxande, alltmer digital vardag. Det är också ett första steg för att på sikt ge klubbarna
gemensamma styrdokument i form av handlingsprogram, verksamhetsplan och strategisk plan. Detta
är något som förhoppningsvis ska utgöra grundstenar i bygget av en stark och sammanhållen
riksorganisation.

Söndag den 8 november
14.00

Incheckning/registrering av konferensdeltagare, Kaffe

16.30

Rundvandring (frivillig) i SeniorNet Växjös lokaler

18.00

Konferensmiddag
Underhållning; New Orleans Rubber Band

Måndag den 9 november
9.00

Den nya webben

Rita Dubbelman; SNS, kansli
Solvig Grönstedt; SNS, v. ordf. (Kungsholmen)
Even Mathisen; SNS styrelse (Karlstad)

10.15 Kaffe
10.45 Digital teknik i vardagen

Dino Viscovi; Linnéuniversitet

12.00 Inför eftermiddagens arbete

Thomas Thörn; SNS styrelse (Växjö)

12.30 Lunch
13.30 SeniorNet Sweden vision 2020 - mål och strategier för verksamheten
14.30 Kaffe
15.30 Sammanfattning
16.00 Avslutning

Välkommen till Växjö, Europas grönaste stad. Konferensen är förlagd till Stadshotellet i Växjö. Hotellet
är beläget ett stenkast från Växjö resecentrum.

Deltagarna
står
för sina egna
resekostnader
samt
eventuell
övernattning.
Anmälan ska
vara
SN Växjö
tillhanda
senast den 26
okt.

Anmälan till verksamhetskonferensen görs via SeniorNet Växjö:
http://goo.gl/forms/fbPZU9XWW0
Hotellrum kan bokas via nedanstående länk. Deltagarna står själva för kostnaden.
https://www.elite.se/sv/hotell/vaxjo/stadshotellet/?gclid=CLCytrXgh8gCFQXecgod7wYMEw#Rooms

