Ordförandebrev 26, SeniorNet Sweden, 2016-01-17

Vi önskar oss alla en God Fortsättning på SeniorNet-verksamheten:
Nytt medlemssystem och ny webbplats och i drift mitten av december
~ Alla besökare på webbplatsen får tillgång till klubbinformation om alla klubbar inklusive
uppgifter om styrelsemedlemmar. En förbättrad version av ’Sök medlem’ för medlemmar
kommer snart i drift. En rad förbättringar finns också för klubbadministratörer; bättre
sökmöjligheter, utskick, lathundar. De kan exempelvis se: Antal individer, Nya resp.
borttagna individer detta år och Nya resp. borttagna individer denna månad. Systemet har
växtvärk i så måtto att det ännu inte är 100 procent stabilt. Vi ber om överseende.
~ Webbplatsen seniornet.se intrimmas och vidareutvecklas av webbgruppen bestående av
företrädare från klubbar ingående i klubbkonceptet; dvs. de 21 klubbar vars webbplatser är
spegelbilder av SNS-webben. Alla klubbar är välkomna att gå med i klubbkonceptet och för
att sprida detta goda budskap arrangeras under februari/mars informationsträffar i
Sundsvall, Växjö, Göteborg, Malmö och Stockholm. Webbgruppen kommer inom kort med
mera info + tidsplan.

Beslut om ny kanslilokal
~ Styrelsen avser att den 20 januari teckna avtal för en ny kanslilokal på ett kontorshotell
(bättre arbetsmiljö till en lägre kostnad). Samtidigt säger vi upp kontraktet med vår egen
inhysta hyresgäst. Vi har förhoppningar om att lokalbytet skall kunna ske utan allt för lång
tid med dubbel lokalhyra.

Verksamhetskonferensen i Växjö
~ En eloge till SeniorNet Växjö för en välplanerad arbets- och trivselarena som stimulerade
de 70 deltagarna till livliga och givande diskussioner. En sammanställande rapport kommer
inom kort. Styrelsen har emellertid föregripit rapporten genom att tillsätta en framtidsgrupp
med uppgift att omsätta diskussionerna till en strategi- och arbetsplan för redovisningen på
årsstämman. Medlemmar i den tillsatta framtidsgruppen är Allan Forsling (Sigtuna), Mia
Sandell (Linköping), Marta Sandén (Södermalm), Thomas Thörn (SNS), Björn Österlind (SNS)
och Olov Östberg (SNS).

Årsstämma i Stockholms Landstingssal den 26 april 2016
~ Gör en markering i almanackan. Motioner till årsstämman ska enligt stadgarna vara
inlämnade skriftligt till SNS senast före januari månads utgång. Det gäller även en enskild
medlems motion, som dessförinnan ska ha behandlats av medlemmens klubbstyrelse. Varje
klubb skall ange vilka deltagande medlemmar som är klubbens ombud vid årsstämman.
~ Anmälan om deltagande görs till stamma@seniornet.se

~ Vid årsstämman väljs som bekant ledamöter till styrelsen för SNS. Nomineringar och tips
emotses av valberedningens kurt.lundstrom@mailbox.tele2.se.

Häng på den nationella ’surfkampanjen’ om digital delaktighet!
~ En eMedborgarvecka genomfördes 5-11 oktober 2015 och där ett dussin SN-klubblar
deltog i egen regi eller tillsammans med främst bibliotek. Och nu är det hög tid att anmäla
sig till uppföljaren i form av Sveriges del av Get Online Week den 14-20 mars.
https://simplesignup.se/event/69527-get-online-week-2016.

Lära äldre IT…
~ Ja, det är ju det klubbarna gör via handledda kurser. Handledningskompetens kräver både
IT-kunskap och kompetens att förmedla kunskapen på rätt nivå på rätt sätt. Faktiskt har det
just kommit ut en handledarhandbok som tar sig an just detta för just klubbarnas kurser.
Bokens författare är allas vår Gunilla Brattberg (SN Kungsholmen). Den boken bör nog varje
klubb ta sig en närmare titt på, speciellt med tanke på rabatten för oss inom SeniorNet
Sweden; http://www.varkstaden.se/bokhandel/?product=lara-aldre-it
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