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Luciahälsningar från styrelsen!

Årets julklapp
Kommer du ihåg vad som utnämndes till årets julklapp år 1996, för tjugo år sedan? Det rätta svaret är
”internet”.
Mer kan vi läsa på Internetmuseum som nu uppmärksammar att det är tjugo år sedan internet tog
fart: http://www.internetmuseum.se/tidslinjen/internet-ar-arets-julklapp/
Att internet också skulle innebära en stor samhällsförändring var det flera som tidigt förstod. Ett
särskilt stort tack till Marta Sandén och de pionjärer som skapade SeniorNet Sweden för tjugo år
sedan. På sätt och vis var det en tidig julklapp till alla seniorer som var på väg att möta
informationssamhället. Så låt oss fira SeniorNet Sweden och dess internet-pionjärer. Vi kommer att
söka upp pionjärerna för att få höra mer om hur de egentligen tänkte då, och framför allt vad de ser
kommer att hända framöver. Är du en pionjär? Hör av dig!
Det finns all anledning att i samband med SeniorNet Swedens 20-årsjubileum lyfta fram pionjärer och
eldsjälar. Nu på torsdag börjar planeringen av en rad jubileumsaktiviteter som också handlar om att
utveckla klubbar och rekrytera nya medlemmar. Och du ska vara med! Mejla, messa eller ring
kansliet eller någon i styrelsen för att delta i planeringen.

Verksamhetskonferens 10-11 februari i Stockholm
Förra årets verksamhetskonferens i Växjö var en succé precis som tidigare i Karlstad. Därför är det
fantastiskt bra att vi kan se framemot ytterligare en verksamhetskonferens. Den här gången är det
SeniorNet Södermalm som är värd tillsammans med andra Stockholmsklubbar. Spika in 10-11
februari i kalendern.

Årsstämman 6 april 2017
Boka även in årsstämman som hålls den 6 april 2017 i Stockholm. Passa på att lägga en motion till
stämman före den sista januari 2017. Så här säger stadgarna:

”Rätt att inge motion till årsstämma tillkommer till SeniorNet Sweden ansluten klubb samt enskild
medlem. Enskild medlems motion skall behandlas av medlemmens klubb och därefter inges till
årsstämman.
Motion till årsstämma skall inlämnas skriftligen och senast före januari månads utgång till SeniorNet
Swedens styrelse”

Klubben om fyra år – en klubbenkät är på gång
Ibland är det riktigt bra att använda backspegeln för att hålla koll på trafiken. Precis så är det med
jubileum. Vi tittar bakåt för att få en bättre möjlighet att förstå det som händer framöver.
Om vi istället blickar framåt en relativt kort tid som fyra år. Hur ser det ut i klubbarna år 2020? Har
antalet klubbar i Sverige tillsammans med medlemsantalet fördubblats? Har varje svensk kommun
minst en klubb? Har medlemmarna föryngrats? Vilka är de viktigaste verksamheterna och
aktiviteterna år 2020?
Socialstyrelsen, socialdepartement och Vinnova är några av de aktörer som jag har varit i kontakt
med för att undersöka möjligheterna till en större finansiering för verksamheten. För det borde vara
självklart att SeniorNet Sweden ska skapa andra finansieringsmöjligheter än medlemsavgifter
framöver. Vi borde kunna skapa större möjligheter till både klubb- och medlemsutveckling.
Den frågan som många av dessa möjliga finansiärer ställer till oss är följande:
Hur ser verksamheten ut idag och hur ser verksamheten ut imorgon år 2020?
Vi måste kunna berätta om den verksamhet som finns idag, men också om morgondagens. Därför
kommer vi att skicka en enkel enkät till alla klubbarna som handlar om nuläget och de önskade läget
år 2020. Vilka ska kartlägga de resurser finns idag och vilka resurser som kommer att behövas
framöver. Det här gör det även mycket lättare för SeniorNet Sweden att tidigt ge hjälp till klubbar där
sådan behövs. Håll utsikt efter enkäten!

Webb
Det finns även fler jubilarer i år. En webbplats som fyller tjugo år är den svenska riksdagen. En
hyllningswebb finns på http://utveckling.riksdagen.se/2016/riksdagens-webbplats-20-ar/. Där nämns
också några tankar som i allra högsta grad är vägledande för vår egen webb.
”Öppenhet och insyn är ledorden. Det är viktigt att försöka presentera innehållet på ett pedagogiskt
sätt. Det är en utmaning att sänka trösklarna så att fler kan ta till sig innehållet, säger Lars Brink,
utvecklare vid Riksdagsförvaltningens kommunikationsavdelning som var med vid lanseringen och
fortfarande jobbar med utvecklingen av riksdagens webbplats.”
Så låt oss titta på vår egen webb. Som du vet har www.seniornet.se varit under utveckling och är idag
etablerad. Att det alls finns en webbplats är en fantastisk bedrift av webbgruppen som på egen tid
och eget initiativ skapat en mycket innehållsrik webb. Den innehåller en startsida, ett klubbkoncept
och en ingång till medlemssystemet. Allt detta har webbgruppen skapat. Ibland har gruppen jobbat
för att tillgodose väldigt många olika synpunkter och önskemål. Ibland har det varit vägval och
överväganden. Varje beslut innebär också konsekvenser på lång sikt i form av underhåll och drift.
Det här är ett tillfälle då jag känner mig stolt. Stolt över att det finns medlemmar som är eldsjälar på
riktigt, som hugger i och drar, och som delar med sig till alla oss andra. Deras engagemang till oss är
den största julklappen vi kan få.
Samtidigt ökar intresset för seniorers digitala kompetens, inte bara bland klubbar och medlemmar,
utan också bland journalister, politiker och framför allt från myndigheter och kommuner som i snabb
takt digitaliserar sina medborgartjänster.
Rent praktiskt innebär det att själva startsidan seniornet.se är av intresse för många externa aktörer
som vill veta mer om vad som händer på SeniorNet Sweden och på alla klubbarna. En större

tillgänglighet är en uppgift som vi ska ta på oss. Precis som större öppenhet och insyn. Observera att
detta inte berör webben, klubb-konceptet eller medlemssystemet. För klubbarna kommer allt vara
som tidigare.
En av de första uppgifterna jag tog på mig som ny styrelseordförande var att göra översyn av
webben, dess utveckling och drift, men även av roller och ansvar. Vi har länge saknat en
projektledare. Därför är vi extra glada över att Björn Ånstrand från SeniorNet Södermalm nu axlar
rollen som webbprojektledare. Det är en riktigt stor julklapp till oss alla!

Vi söker dig som gillar att berätta
På SeniorNet Sweden händer det ständigt nya saker. Och det är precis som det ska vara. Vi är mitt i
en snabb utveckling av teknik och nya sätt att kommunicera. Då gäller det att hålla koll på det som
händer, att vara en vägledare, att vara kritiskt nyfiken och att inspirera andra. Vi är lyckligt lottade att
ha haft eldsjälen Anita Rissler som en duktig vägledare på SeniorNet Swedens Facebook-sida. Ett stort
och varmt tack till Anita för ett fantastiskt bidrag! Nu behöver vi, alla medlemmar och världen fler
som berättar och som kan ta efter Anita. Därför söker vi dig som kan hjälpa till att utveckla Facebooksidan. Hör av dig till ordföranden, styrelsen eller kansliet.

Till sist
Det här är ett första ordförandebrev. Det kommer många fler. För det är mycket att berätta om det
som har hänt under året. Och det kommer att hända mycket mer framöver.
Nu kör vi!
Anders Lundkvist, ordförande SeniorNet Sweden
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