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                       SeniorNet mail nr 7 

                          Information om aktuella SeniorNet-frågor 

                        november 2018   

 

 

SeniorNet mail är ett nyhetsbrev från SeniorNet Sweden med korta notiser om vad som 

pågår och ett axplock av allmän relaterad information. Nyhetsbrevet är i första hand  

riktat till klubbarna men publiceras även på webben. 

 
Aktuellt från klubbarna 
 
Seniornet Malmö delar med sig av kursmaterial om Doro-smarttelefoner. SeniorNet 

Malmö har i samarbete med Doro utvecklat ett kursmaterial som man nu delar med sig till 

intresserade klubbar inom SeniorNet-nätverket. Doro-kursmaterial 2018 SeniorNet 

Malmö.pdf.  

 

SeniorNet Märsta-Sigtuna bedriver studiecirklar i samverkan med Studieförbundet 

Vuxenskolan och är mycket nöjda med samarbetet. Studiecirklarna: Alla kan surfa, 

Molntjänster, Foto-och bildhantering, Videoredigering och Släktforskning för nybörjare är 

samtliga välbesökta och uppskattade.  

 

SeniorNet Södermalm har sitt internetcafé Kanelbullen öppet som vanligt fram till och 

med 14 december. Under helgerna är det öppet 20 och 27 december i år samt 3 januari 

efter årsskiftet. Den 7 januari är verksamheten åter i full gång. Läs mer om möjligheterna 

på Kanelbullen. 

 

SeniorNet Tyresö har genomfört en enkät om vad medlemmarna/användarna tycker om 

verksamheten och vilka önskningar och behov som finns. 34 personer har svarat på frågan 

om hur de uppfattar verksamheten som helhet. Medeltalet blev 9,3 på en 10-gradig skala. 

Ett uppmuntrande resultat. Flera värdefulla tips kommer också att realiseras.  

 

SeniorNet Växjö släpper vårterminens kurser redan den 4 december 2018 med besked. 

Anmälan kan göras på webben eller genom att besöka klubben i Studiefrämjandets lokaler 

i Residenset där man har öppet hus hela dagen. Det går också att ringa på fyra öppna 

telefonnummer. Kurssläpp hos SeniorNet Växjö 4 december 2018. 

 

Fadderverksamhet  
För att utveckla dialogen mellan SeniorNet Swedens styrelse och alla klubbar diskuteras 

möjligheten att arbeta med någon form av fadderverksamhet. En viktig del är att fånga upp 

aktuella behov och önskemål samt utbyta tankar och idéer om föreningens nuvarande och 

framtida verksamhet.  

 

Lämna gärna synpunkter, på idén om fadderverksamhet, till styrelsen. Skicka synpunkterna 

till: kansli@seniornet.se 

 
Några generella uppgifter om SeniorNet Sweden 

SeniorNet Sweden är en ideell och oberoende förening som verkar genom frivilliga 

medlemsinsatser.  

https://www.seniornetmalmo.se/
https://www.seniornetmalmo.se/
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2018/10/Doro-kursmaterial.pdf
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2018/10/Doro-kursmaterial.pdf
http://www.seniornet-sigtuna.se/hemsidan/index.php
https://snso.se/
https://snso.se/kanelbullen/oppettider-och-priser/
https://tyreso.seniornet.se/
https://www.seniornetvaxjo.se/start.html
https://www.seniornetvaxjo.se/kurser.html
mailto:kansli@seniornet.se
mailto:kansli@seniornet.se
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Vår idé: Seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet.  

Kortversion: Seniorer lär seniorer IT. 

 

Nätverket består av 45 lokala klubbar runt om i landet med tillsammans närmare 9 000 

medlemmar.  

 

Medlemsavgiften i SeniorNet Sweden med anknytning till en lokal klubb uppgår till 

250 kronor för tolv månaders medlemskap. Av medlemsavgiften går 60 procent till 

klubbens verksamhet.  

 

Det finns ingen uttalad åldersangivelse för att kunna vara medlem i SeniorNet Sweden, 

men vår primära målgrupp är seniorer.  

 

Läs mer Om oss 

Högupplöst SeniorNet Sweden logga 

 

Spara medlemskortet på bild i telefonen  
Medlemmar behöver ibland styrka sitt medlemskap/visa upp sitt medlemskort för att 

exempelvis gå på kurser eller delta i aktiviteter hos olika klubbar. Ett sätt att ha medlems-

kortet lätt tillgängligt är att ta ett foto och spara det i bildarkivet i mobilen.   

 

Medlemskortet finns på webbplatsen i menyn Medlem under rubriken Medlemskort och 

min profil (medlemssida).   
 

Rekommendera gärna medlemmarna i din klubb att ta ett foto av medlemskortet och visa 

gärna var de hittar det på webbplatsen. 

 
Office utbildning via Aktiv.se – ny medlemsförmån 
SeniorNet-medlemmar har nu fri tillgång till webbaserad utbildning i hela MS Office 365-

paketet och Windows 10. SeniorNet Sweden har nyligen tecknat ett avtal med Aktiv.se, 

vilket innefattar drygt 5 000 licenser.  

 

Dessa gäller under fyra år och bekostas av SeniorNet Sweden och är därmed en ny 

kostnadsfri förmån för våra medlemmar. Varje person kan logga in på upp till fyra enheter 

exempelvis: dator, laptop, surfplatta och mobil. 

 

Sprid gärna information lokalt på lämpligt sätt om att förmånen finns tillgänglig och ha 

gärna en kort introduktion till utbildningen. Var dock noga med att ”företagskoden” bara 

kan exponeras för medlemmar. Registreringen är enkel, men om någon har frågor är det 

naturligtvis bra om man inom respektive klubb hjälper varandra att komma igång.  

 

Läs mer om Office-utbildningen och hur registreringen går till.  
 
Många medlemmar och klubbar har redan hört av sig och är mycket nöjda med utbild-

ningen. Registrera dig du också och ta del av materialet.  

 

SeniorNet Swedens årsstämma 2019 i Örebro 

Årsstämman och verksamhetsmötet 2019 kommer hållas i Örebro den 7 - 8 april med 

SeniorNet Örebro som värd. 

 

 

https://seniornet.se/om-seniornet-sweden-2/
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2017/11/SeniorNetSwedenHogupplost.pdf
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2017/11/SeniorNetSwedenHogupplost.pdf
https://seniornet.se/medlemskap/
https://seniornet.se/medlemskap/min-profil/
https://seniornet.se/medlemskap/min-profil/
https://www.aktiv.se/
https://seniornet.se/medlemskap/office-utbildning/
https://orebro.seniornet.se/
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Sammankomsten börjar med middag och underhållning på Örebro slott kvällen den 7 april 

och fortsätter dagen därpå med årsstämman och verksamhetsmötet.  

 

Deltagarna eller deltagarnas klubbar bekostar resor, boende och måltider på samma sätt 

som tidigare. Middagen kostar 348 kronor per person. En inbjudan med ett anmälnings-

formulär kommer skickas ut i god tid inför mötet.  

 

Sammanfattning av verksamhetsmötet den 18 april 2018 i Stockholm. 

 

Polisen uppmärksammar vårt arbete 
Styrelsen fick ett mejl från polisen. Första tanken är naturligt att det är ett falskt med-

delande! Nu var detta mejl helt i sin ordning och dessutom mycket trevligt. Samtalet 

skedde på en mässa som SeniorNet Sweden deltog i. En dubbelkoll är också gjord.  

 

Hej! Tack för ett mycket trevligt samtal i förra veckan. Som jag sa, så tycker jag att ni gör 

ett fantastiskt arbete med att sprida information och kunskap om bedrägerier kopplade till 

internet. 

 

Jag skulle vilja tipsa om att det nu finns en samlingsskiva på https://polisen.se/ om 

telefonbedrägerier. Ni kanske redan har sett den men den finns här: 

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/telefonbedragerier---

skydda-dig/  

 

Jag vill även upprepa min begäran om att ni sprider budskapet till de lokala klubbarna att 

försöka nå ut med information till så många som möjligt. 

 

Det här har blivit ett stort samhällsproblem. Det är oerhört många som drabbas av de här 

bedrägerierna och de har stora konsekvenser för dem som blir utsatta. Och som ni känner 

till är det särskilt äldre personer som blir utsatta.    

 

Jag bifogar därför även den flyer som vi tagit fram som man exempelvis kan ha bredvid 

telefon hemma. Polisens informationsblad om falska telefonsamtal.  

 

Återigen, stort tack för ert arbete! 

Med vänlig hälsning 

Tomas Söderlund. Gruppchef,  

Nationellt bedrägericenter/NBC 

Frivilligdagen den 5 december – Årets volontär 2018 koras 
Internationella frivilligdagen infaller den 5 december varje år och uppmärksammar fri-

villigas arbete för ekonomisk och social utveckling. Dagen är en av FN:s internationella 

temadagar sedan 1985. 

För att uppmärksamma det ideella engagemanget i Sverige delar Volontärbyrån ut ett pris 

för Årets Volontär 2018. Extra roligt är att bland de tio finalisterna finns en representant 

för vår förening nämligen Gunilla Sätterberg, SeniorNet Botkyrka. 

 

Källa: Volontärbyrån   

Finalister i Årets volontär 2018. 

Pressmeddelande om Årets volontär 2018-11-19. 

 

 

https://seniornet.se/om-seniornet-sweden-2/verksamhetsmote-2018/
https://polisen.se/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/telefonbedragerier---skydda-dig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/telefonbedragerier---skydda-dig/
https://polisen.se/contentassets/34e3485163664e63b778dac866d83842/informationsblad-varning-falska-telefonsamtal.pdf
https://www.volontarbyran.org/artiklar/de-blir-finalister-i-arets-volontar-2018
http://www.mynewsdesk.com/se/volontarbyran/pressreleases/de-aer-finalister-i-aarets-volontaer-2799123
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Frivilligdagen den 5 december är ett bra tillfälle att tacka alla våra volontärer inom hela 

föreningen för ett fantastiskt och betydelsefullt arbete. 

Internetdagarna 2018 i Stockholm – livesändningar 
Nu är årets Internetdagar över, men det inspelade materialet går att se i efterhand.  
 

Internetstiftelsen och Digidelnätverket arrangerade ett gemensamt spår under rubriken: 

Digital kompetens – en demokratifråga!   

 

Programmet var uppdelat i tre pass:  

 Teori och grund; varför det är så viktigt med digital kompetens i samband med 

demokratifrågor.  

 Digital folkbildning; hur man kan jobba med digital kompetens och använda internet 

för spridning.  

 Mötesplatser; hur man med gemensamma krafter kan skapa mötesplatser för att öka 

den digitala kompetensen.  

 

I presentationen om Resultat från Svenskarna och internet 2018 av iiS framgår bland annat 

att det är väldigt få personer över 50 år som fått utbildning i källkritik. Temat berörs även i 

presentationen Så fungerar intenetkunskap.se och information om källkritik finns samlad 

på https://internetkunskap.se/  

 

Kommentar: Källkritik, ett viktigt tema att lyfta inom vår verksamhet eftersom behovet av 

information och utbildning är visat stort hos vår målgrupp. 

 

Ta gärna del av erfarenheterna av en fungerande mötesplats i Helsingborg, där biblioteket 

varit drivande i projektet Digidel Helsingborg. Biblioteket är idag mycket väl tekniskt 

utrustat och verksamheten är inordnad i en utbildningsdel, en kreativ del och en utställ-

ningsdel. Framgångsfaktorer: användarna involverades redan från början, samverkan med 

flera parter exempelvis stadens digitaliseringsavdelning, Tekniska gymnasiet, Träffpunkter 

och Digidelnätverket samt ett strategiskt arbete för att få stöd från politiken.  

 

Kurzgesagt – är en YouTube-kanal och designstudio som arbetar med informationsdesign-

projekt av alla slag, men främst animationsvideor. Företagets avsikt är att öka medveten-

heten om ämnen inom vetenskap, rymd, teknik, biologi, historia och filosofi. Målet är att 

inspirera människor att lära sig - och man menar att humor och en bra historia att berätta är 

lika viktiga som rena fakta. Kurtzgesgt presentationen. Webbplats: Kurzgesagt. 
 

Källa: Internetdagarna 2018. 

Titta på inspelningarna från Internetdagarna 19 - 20 november 2018 i Stockholm.   

 
Kommuner får stöd för att öppna DigidelCenter  
Internetstiftelsen och regeringen ger stöd till 15 kommuner för att öppna DigidelCenter – 

fysiska platser dit kommuninnevånarna kan vända sig för att stärka sin digitala kompetens 

och få hjälp med digitala tjänster och teknik.  

 

Strax efter sommaren öppnade en utlysning där kommuner kunde söka medel för att öppna 

DigidelCenter. Intresset var stort och över 50 kommuner ansökte om finansiering. Totalt 

får kommunerna dela på 10,4 miljoner kronor.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fsy3YCtySo0&feature=youtu.be&list=PLtDs7N_g_eiZhAWEe4d22_C7OcruxWzPP
https://www.youtube.com/watch?v=ToDPURvsEdM&index=5&list=PLtDs7N_g_eiZhAWEe4d22_C7OcruxWzPP
https://www.youtube.com/watch?v=MNadNNGk4Pc&list=PLtDs7N_g_eiZhAWEe4d22_C7OcruxWzPP&index=6
https://internetkunskap.se/
https://www.youtube.com/watch?v=JQnYOEOX1yA&index=11&list=PLtDs7N_g_eiZhAWEe4d22_C7OcruxWzPP
https://www.youtube.com/watch?v=Qy4OARwQuC8&index=8&list=PLtDs7N_g_eiZhAWEe4d22_C7OcruxWzPP
https://kurzgesagt.org/
https://internetdagarna.se/nyheter/titta-pa-inspelningarna-fran-arets-internetdagarna/
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DigidelCenter kommer etableras i följande kommuner: Båstad, Gällivare, Götene, Hylte, 

Jokkmokk, Kramfors, Krokom, Luleå, Mönsterås, Norrköping, Rättvik, Säter, Sävsjö, 

Torsby och Vingåker.  

 

Källa: Internetstiftelsen, iiS. 

15 kommuner får stöd till DigidelCenter 

Internetstiftelsen var initiativtagare till det redan etablerade DigidelCenter Motala. 

 

Vi kan bara notera att det inte finns någon SeniorNet-klubb i någon av dessa kommuner.  

 

IMEI-nummer – vad är det? 
SeniorNet Botkyrka hade fredagsträff på biblioteket i Tullinge den 30 november. Christina 

Frostegård, känd som Pektanten, var inbjuden för att berätta om: Hur man gör en roligare 

resa med surfplatta och mobiltelefon. Hon ställde bland annat frågan: Vad är ett IME-

nummer och var hittar man det? Det var ingen av besökarna som kunde svara fullt ut på 

den frågan! 
 

Alla mobiler har ett unikt, 15-siffrigt så kallat IMEI-nummer. Det fungerar som ett 

serienummer och används för att identifiera enskilda mobiltelefoner i mobilnätet. 

Förkortningen står för International Mobile Equipment Identity. 
 

Spara ditt IMEI-nummer Det är viktigt att anteckna IMEI-numret och spara det på ett 

säkert ställe, eftersom du behöver det för att spärra en stulen eller borttappad mobil.  

 

Gör så här för att ta reda på ditt IMEI-nummer: 

Knappa in * # 06 # så visas IMEI-numret på skärmen. 

 

Om mobilen har ett utbytbart batteri så kan du hitta IMEI-numret under batteriet. Annars 

finns det lagrat i mobilens mjukvara. Om du glömt bort ditt IMEI-nummer och mobilen 

redan är förlorad kan du också hitta numret på originalkartongen eller kvittot. 

 
MVTe konferens och mässa 22 - 23 januari 2019 i Kista 
Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa (MVTe) är en konferens och mässa om 

införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg.  

 

Tid:  22 januari klockan 10.00 - 17.15 och 23 januari klockan 08.30 - 15.30 

Plats: Arne Beurlings Torg 5, Kista    

 

Mässan är kostnadsfri och tillgänglig för alla. En konferensbiljett för båda dagarna kostar 

4 800 kronor. 

 

Program MVTe 2019 

Anmälan till MVTe konferensen och mässan. 

 

SeniorNet medverkade på MVTe-mässan 2018 i samarbete med Stockholm Digital Care.  

Se filminslag från mässan på YouTube. 
 

Läkemedelskollen finns nu i 1177 Vårdguiden  
Läkemedelskollen som utvecklats av eHälsomyndigheten är från den 28 november 2018 en 

integrerad del av 1177 Vårdguiden. 

 

https://www.iis.se/nyheter/15-kommuner-far-stod-for-digidelcenter/
https://www.motala.se/uppleva-och-gora/bibliotek/service-och-tjanster-hos-biblioteket/digidelcenter/
https://mvte.se/
https://mvte.se/program-2019/
https://mvte.se/anmalan/
http://stockholmdigitalcare.se/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=CW7b9HUnA5s
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/
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Via rubriken Läkemedelstjänster på 1177 Vårdguidens startsida E-tjänster (inloggad) når 

man Läkemedelskollen som innehåller alla samlade uppgifter om recept, högkostnads-

skyddet för läkemedel, Djurrecept och Registerutdrag.  

 

Källa: eHälsomyndighetens tjänst för läkemedel nu i 1177 Vårdguiden. 

 
Här är världens första virtuella nyhetsuppläsare 
Det kinesiska mediehuset har presenterat Xinhua de första virtuella nyhetsuppläsarna. 

Både avatarernas röster och utseende är baserade på verkliga nyhetsankare och de kan läsa 

upp nyheter med hjälp av artificiell intelligens. Skillnaden är att de inte kan fatta några 

egna beslut – än så länge. 

 

Källa SVT: Se och hör de virtuella nyhetsuppläsarna 2018-11-09.  

 

Internet är trasigt!  
I SVT:s Fönster mot medievärlden den 5 oktober 2018 diskuteras makten över nätet med 

utgångspunkt från ”Internet är trasigt!” en bok av Karin Pettersson och Martin Gelin. ”Det 

började som en enkel sajt för att kolla in collegetjejer, sedan hoppades alla att det var 

lösningen på demokratins alla problem. I dag pratar vi om Facebook som något som banar 

vägen för demokratins sammanbrott.” 

 

Källa SVT: Fönster mot medievärlden – Makten över nätet, 2018-10-05. 

 

Styrelsemötet 26 november  
SeniorNet Swedens senaste styrelsemöte var den 26 november 2018. Större delen av mötet 

ägnades åt planering av och underlag till årsstämman.  

 

Läs mer om styrelsemötet den 26 november 2018. Protokollet läggs ut på medlemssidan så 

snart det är justerat. 

 

Nästa styrelsemöte är den 21 januari 2019. 

 

Medlemskap i julklapp  
Ge gärna ett års medlemskap i SeniorNet Sweden i julklapp till någon du känner. Kontakta 

vårt kansli som hanterar det både administrativt och praktiskt. Mer information kommer på 

webben inom kort.  

 

 

 

Glad advent! 

 
 

 

 

   

Rose-Marie Frebran 

Ordförande, SeniorNet Sweden 

 

 

 

 

https://www.ehalsomyndigheten.se/nyheter/2018/ehalsomyndighetens-tjanst-for-lakemedel-nu-i-1177-vardguiden/
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-ar-varldens-forsta-virtuella-nyhetsupplasare
https://www.svtplay.se/video/19560352/fonster-mot-medievarlden/fonster-mot-medievarlden-makten-over-natet?start=auto&tab=2018
https://seniornet.se/om-seniornet-sweden-2/styrelsen-2/styrelsens-moten-2018/styrelsemote-26-november-2018/
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SeniorNet mail skickas till: styrelseledamöter, klubbadministratörer och webbansvariga 

samt revisorer och valberedning. Sprid gärna informationen vidare inom din lokala 

verksamhet. 

 

Webben  

Läs gärna de senaste nyheterna på webben https://seniornet.se/ 

 

Tacksam för alla bidrag och synpunkter 
Bidra gärna med presentationer och utbildningsmaterial som kan publiceras på webben 

https://seniornet.se/ och komma medlemmar och andra klubbar till del.  

 

Lämna även bidrag till nyhetsbrevet och synpunkter på innehållet via mail till: 

seniornet22@gmail.com 

 

 

 

https://seniornet.se/
https://seniornet.se/
https://seniornet.se/
mailto:seniornet22@gmail.com

