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     SeniorNet mail nr 3 

     Information om aktuella SeniorNet-frågor 

     Oktober 2017   

 

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.  

 
 
SeniorNet Swedens årsstämma 17 april 2018  
SeniorNet Swedens årsstämma kommer hållas den 17 april 2018 klockan 9.00 - ca 12.30  

i Stockholm. Boka gärna redan nu in årsstämman i almanackan. 

 

SeniorNet Swedens kansli håller i den administrativa samordningen av årsstämman. 

Information om vilken lokal det blir kommer meddelas så snart som möjligt.   

 

Möte ersätter verksamhetskonferensen  
Ingen klubb har ännu anmält intresse för att stå som värd den kommande verksamhets-

konferensen. Vi har full förståelse för det. Det är ett stort arbete att genomföra en nationell 

konferens. Tack till alla som har svarat på vårt upprop även om svaret har varit att klubben 

inte har möjlighet att hålla i konferensen.  

 

Styrelsen har därför diskuterat ett alternativ som går ut på att planera för ett möte som har 

karaktären av diskussionsforum och tankesmedja. Mötet hålls samma dag som årsstämman 

dvs på eftermiddagen den 17 april 2018 och troligen i samma lokal. Även här håller 

SeniorNet Swedens kansli i samordningen av mötet.   

 

En regelrätt verksamhetskonferens bör sedan genomföras under 2019. Ett par klubbar har 

redan öppnat för att det kan vara möjligt.  

 

Lämna gärna synpunkter på detta och ge förslag till punkter i eftermiddagen program.  

Adress: kansli@seniornet.se. 

 

Webbplatsen säkrare med SSL-certifikat 
Vår webbplats har säkrats med ett SSL-certifikat. Det innebär att trafiken mellan vår 

webbplats och besökare krypteras. Webbplatsen har nu en adress som börjar med https:// 

istället för tidigare http://.  

Alla klubbar som använder klubbkonceptet och har en seniornet.se adress omfattas av 

förändringen. Vissa störningar har kunnat noteras under införandet men vi hoppas att det är 

snabbt övergående. Rapporter lämnas under rubriken driftstörningar på startsidan på 

webben.  

 

Certifikatet är nu infört och tester pågår. Har du har frågor eller problem kontakta gärna: 

Sören Larsson, Gunilla Brattberg eller Solvig Grönstedt via adressen: 

webadmin@seniornet.se. 

 

mailto:kansli@seniornet.se
mailto:webadmin@seniornet.se
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Seniormässan i Stockholm 2017  
SeniorNet Sweden är en av utställarna vid årets Seniormässan i Stockholm/Älvsjö, den  

24 - 26 oktober. Det har varit hektiska dagar av förberedelser. Reklammaterialet kommer 

väl till pass. Bra att ha en broschyr att dela ut, en presentation på skärm samt en rollup med 

en SeniorNet Sweden logga som syns på lite håll. Sedan får vi stå för kommunikationen 

och bjuda på något ätbart för att locka besökare.  

 

Syftet med vår medverkan är att få tillfälle att berätta om vår verksamhet, knyta kontakter 

och få inspiration från andra. Det är fortfarande många som faktiskt inte har hört talas om 

vår nationella verksamhet. Så vi kommer att göra vårt bästa för att bidra till att nå ut och 

också koppla till den senaste tidens mediauppmärksamhet.   

 

Ta del av vårt pressmeddelande till mässan.  Läs mer om Seniormässan. 

Kontaktperson: Angela Berglund, SeniorNet Sweden.  

 

Våren 2018 arrangeras Seniormässan i Göteborg 27 - 29 mars och i Malmö 24 - 26 april. 

SeniorNet medverkar även vid dessa mässor. Kontaktpersoner: Mona Eklöv, SeniorNet 

Göteborg och Dan Östergaard, SeniorNet Malmö.  

 

SeniorNet uppmärksammas i pressen  
SeniorNet har uppmärksammats stort under den senaste tiden. Exemplen nedan börjar med 

DN Debatt 2 oktober där tre forskare skriver om äldres digitala utanförskap. Därefter har 

många följdartiklar och inslag publicerats runt om i landet med referens till våra lokala 

klubbar. Fint att vår verksamhet får bra PR och också bekräftelse på att det vi gör är både 

rätt och oerhört angeläget.  

 

SeniorNet ett föredömligt exempel där äldre fortbildas 
Minst 400 000 äldre står utanför det digitala samhället, skriver forskarna Tobias Olsson, 

Ulli Samuelsson och Dino Viscovi i DN Debatt, den 2 oktober 2017. Forskarna är 

verksamma i projektet ”Ung teknik, äldres vardag: Domesticeringsforskning för digital 

policy”, en studie som finansieras av Forte.  

  

Forskarna lyfter fram SeniorNet som ”ett föredömligt exempel där äldre inte bara utbildas 

utan också fortbildas för att hålla kunskaper och färdigheter levande. Dessutom innebär 

föreningsformen att människor lär känna varandra och därigenom kan hjälpas åt och 

samarbeta för att klara en komplicerad digital medievardag”. Läs hela artikeln:  ”Var femte 

äldre stängs ute i det nya digitala samhället”.  

 

SeniorNet Kungsholmen ger alldeles perfekt hjälp  

SeniorNet gör sitt bästa för att öka den digitala kompetensen bland seniorer, skriver DN 

Insidan den 10 oktober i en uppföljare till förra veckans artikel i DN Debatt.  

 

”I träfflokalen Baltzar på Kungsholmen i Stockholm sjuder det av aktivitet. En handfull 

seniorer har tagit med sig sina datorer, surfplattor och smarta telefoner för att få hjälp med 

sina tekniska problem.” – Det här är alldeles perfekt hjälp att få, kunde inte bli bättre, säger 

Alice Bosten, en av besökarna. Läs artikeln: ”Här finns ingen åldersgräns för IT-

kompetens”.  

 

SeniorNet Södermalm kartlägger handledarnas specialkunskaper  

I Södermalmsklubbens lokal finns utrustning för det mesta som en besökare kan önska sig, 

skriver DN Insidan den 11 oktober 2017 i ytterligare en artikel där SeniorNet uppmärk-

sammas.  

https://seniornet.se/wp-content/uploads/2017/05/SeniorNet-Sweden-pressmeddelande-Seniorm%C3%A4ssan-24-26-okt-2017-ny-.pdf
http://seniormassan.se/
http://seniormassan.se/
https://forte.se/artikel/aldre-svenskar-har-nya-mobiler-och-gamla-datorer/
https://forte.se/artikel/aldre-svenskar-har-nya-mobiler-och-gamla-datorer/
https://www.dn.se/arkiv/debatt/var-femte-aldre-stangs-ute-i-det-nya-digitala-samhallet/
https://www.dn.se/arkiv/debatt/var-femte-aldre-stangs-ute-i-det-nya-digitala-samhallet/
https://www.dn.se/insidan/har-finns-ingen-aldersgrans-for-it-kompetens/
https://www.dn.se/insidan/har-finns-ingen-aldersgrans-for-it-kompetens/
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Södermalmsklubben får aktivt stöd av sin stadsdelsnämnd och kan därför ha en egen lokal 

vilket också återverkar positivt på antalet medlemmar. Med sina drygt 1 000 medlemmar är 

klubben den största i landet. Läs artikeln: "Biblioteken har en nyckelroll för digital 

delaktighet".  

 

SeniorNet har både mottagning och utbildning 

I programmet ”Digitala 65-plussare” i SR P1 den 11 oktober 2017 ställer programledarna 

Louise Nordegren och Thomas Epstein frågor till civilminister Ardalan Shekarabi (S) om 

digitaliseringsstrategin och lektor Dino Viscovi om kartläggningen av äldres tillgång till 

Internet.  

 

Medverkar gör även Birgitta Jonsson som är aktiv handledare i SeniorNet Kungsholmen. 

Lyssna på programmet ”Digitala 65-plussare”, SR P1: Nordegren och Epstein. 

 

Seniorerna trappar upp surfandet 

Svenska folket mobilsurfar mer och mer och just nu gäller det framför allt seniorerna, 

skriver Dagens Industri den 15 oktober 2017. - Det är fantastiskt när människor som är 

rädda för det här blir orädda", säger Hjördis Kärn Balk, 76, en av deltagarna i SeniorNet 

Södermalms mobilsurfarkurs. Ta del av artikeln: ”Seniorerna trappar upp surfandet”. 

 
Flera klubbar aktiva under eMedborgarveckan 
Under eMedborgarveckan 9 - 15 oktober 2017 har en rad aktiviteter som rör e-tjänster och 

digital delaktighet pågått runt om i landet, främst på biblioteken.  

 

Bland våra klubbar kan nämnas SeniorNet Östersund som bjöd på ett innehållsrikt program 

med föreläsningar om Smarta telefoner, e-Hälsa, Läs din journal på nätet, Internet, Säker-

het, Kom igång med Windows 10 och iPad/surfplatta. SeniorNet Östersunds program 

under eMedborgarveckan 2017. 

 

SeniorNet Katrineholm informerade om föreningens verksamhet - att lära äldre digital 

teknik. Radio Sörmland gjorde en intervju som finns inspelad. Lyssna på intervjun som 

finns utlagd på Katrineholmsklubbens webb. 

 

SeniorNet Sweden är representerad i Digidelnätverket som samordnat programmet under 

eMedborgarveckan 2017.   

 

Internetdagarna Stockholm Waterfront 20 - 21 november 2017 
På Internetdagarna möts människorna som formar internet – i dag och i framtiden. Under 

två dagar går närmare 20 olika evenemang av stapeln samtidigt. Biljetterna kostar 1 250 

kronor för en dag eller 2 500 kronor för två dagar (exkl. moms). 

 

Internetdagarna arrangeras av Internetstiftelsen i Sverige, iiS. 

https://internetdagarna.se/ 

 

Samverkan med Hemfixare?  
Styrelsen har fått en förfrågan om att samverka med företaget Hemfixare som erbjuder IT-

support i hemmet. Tjänsten ger rätt till RUT-avdrag. Priserna är förhållandevis låga och det 

är studerande som utför jobben. Ett eventuellt avtal med Hemfixare bygger på att våra 

medlemmar också får en viss rabatt. Vi undrar därför om någon klubb redan i dag har ett 

samarbete med Hemfixare. Berätta i så fall för oss om hur du/ni upplever tjänsten och 

vilket samarbetskoncept som är lämpligt. 

Läs mer om Hemfixare 

https://www.dn.se/insidan/biblioteken-har-nyckelroll-for-digital-delaktighet/
https://www.dn.se/insidan/biblioteken-har-nyckelroll-for-digital-delaktighet/
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/960737?programid=4058
https://www.di.se/nyheter/seniorerna-trappar-upp-surfandet/
http://seniornet.se/wp-content/uploads/2017/05/%C3%B6stersuund-emedborgarveckan_broschyr_2017.pdf
http://seniornet.se/wp-content/uploads/2017/05/%C3%B6stersuund-emedborgarveckan_broschyr_2017.pdf
http://katrineholm.seniornet.se/radio-sormland-informerar
http://katrineholm.seniornet.se/radio-sormland-informerar
http://digidel.se/emedborgarveckan/
http://digidel.se/emedborgarveckan/
https://internetdagarna.se/
https://hemfixare.se/#_fixar
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Hur bra är Windows 10 Fall Creators Update? 
Den senaste uppdateringen av Microsofts operativsystem innehåller mängder av nyheter. 

En av de mest uppmärksammade nyheterna i Fall Creators Update är Story Remix, en helt 

ny bildspelsfunktion som lagts till i Foto-appen.  

 

Nyheter i Paint 3D är Magic Select, ett nytt markeringsverktyg som låter dig ta bort 

oönskade element från ett fotografi. Med nya programmet Mixed Reality Viewer kan du 

placera ditt virtuella 3D-objekt i den verkliga världen.  

 

Microsofts webbläsare Edge har flera nya funktioner, till exempel finns det nu en inbyggd 

läsare för pdf-filer.  

 

Läs mer om alla nyheter. PC för alla test av nyheterna i Windows 10 Fall Creators Update, 

2017-10-18. 

Windows 10 Fall Creators Update 2017-10-17. 

Ny app ger gratis ljudböcker på svenska  

Biblio är en ny app för bibliotekets e-ljudböcker. Du loggar in med bibliotekets lånekorts-

nummer eller personnummer och PIN-kod. Biblio finns för både iOS och Android och 

hämtas i App Store eller Google Play. Alla bibliotek är dock i dagsläget inte anslutna till 

tjänsten.  

Svenskarna och internet 2017 
iiS rapporten ”Svenskarna och internet 2017” om digitala trender och hur vi använder 

internet publicerades i sin helhet på www.svenskarnaochinternet.se den 19 oktober. 
 

Av rapporten framgår bland annat att det är först bland de som uppnått pensionsåldern som 

andelen icke-användare växer på allvar: I åldrarna 66 - 75 år är det nära var tionde, 8 pro-

cent, som inte använder internet, och bland de som är äldre än 75 år 43 procent. 

 

Ända upp i åldrarna 66 - 75 år är det så gott som alla, 95 procent, som har tillgång till 

internet hemma. Men bland den äldsta gruppen i undersökningen, de över 76 år, har enbart 

två tredjedelar (68 procent) tillgång till internet hemma. Nära en tredjedel är alltså utan 

internetuppkoppling i hemmet. 

 

Källa: Internetstiftelsen i Sverige, iiS.  

Rapporten: Svenskarna och internet 2017 – en årlig studie av svenska folkets 

internetvanor.  

 

Faktura via mail sparar tid, pengar och är bra för miljön  
Vi ser gärna att fler medlemmar utnyttjar möjligheten att få fakturan på medlemsavgiften 

via mail. I dagsläget är det bara cirka 20 procent av medlemmarna som har begärt att få 

fakturan elektroniskt. 

 

Nya medlemmar väljer faktureringsmetod i samband med registreringen på sidan Anmäl 

dig som medlem eller för dig som redan är medlem går det att ändra faktureringsmetod på 

sidan Mitt medlemskort och min profil (inloggningssida) på Senior Swedens webb.  

 

Mailet med medlemsfakturan har SeniorNet Sweden som avsändare och på ämnesraden 

står: Medlemsavgift SeniorNet.  

 

 

https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.679437/sa-bra-ar-windows-10-creators-update
https://www.windowscentral.com/fall-creators-update
https://itunes.apple.com/us/app/biblio-library/id1286685079
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Axiellmedia.LibraryApp
http://www.soi2017.se/
http://www.soi2017.se/
http://www.svenskarnaochinternet.se/
https://www.iis.se/
http://www.soi2017.se/
http://www.soi2017.se/
https://seniornet.se/medlemskap/medlemsregistrering/
https://seniornet.se/medlemskap/medlemsregistrering/
https://seniornet.se/medlemskap/min-profil/
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Vi kan på detta sätt spara pengar för porto och det är också bra för på miljön. Det är 

dessutom om ett snabbt sätt att sköta betalningen.  

 

Det är troligt att många medlemmar behöver hjälp med att ändra faktureringsmetod och vår 

önskan är därför att alla klubbar försöker nå ut till medlemmarna på bästa sätt. Informera 

om och visa gärna rent praktiskt hur man gör.  

 
SeniorNet Södermalm fyller 20 år 
Vi gratulerar SeniorNet Södermalm som nu firar sitt 20-års jubileum med en stor fest  

den 9 november för klubbens medlemmar. De personer som var med från början och 

startade riksföreningen liksom alla klubbens ordförande är särskilt inbjudna. De bidrar  

i programmet med minnesvärda episoder och en hel del bildmaterial.  

 

Dataträffen den 19 oktober ingick också i firandet och då fanns både historiska tillbaka-

blickar och verksamhetens framtid på programmet. SeniorNet Södermalm har idag drygt  

1 000 medlemmar och är därmed den klubb som har flest medlemmar i hela föreningen.  

Läs mer om SeniorNet Södermalm och jubileet.   

 
Styrelsearbetet 
SeniorNet Swedens styrelse har haft fem ordinarie möten sedan årsstämman. Ta del av en 

kort sammanfattning från det senaste mötet den 12 oktober 2017.  

 

Med på mötet var föreningens revisorer Jerker Hansson och Carl-Olof Strand som båda 

framförde att ”arbetet i styrelsen fungerar väl och att styrelsen följer verksamhetsplanen 

med aktiviteter och stödjande verksamhet”.   

 

Protokollet från mötet 12 oktober publiceras på webben när det är justerat och under-

skrivet, vanligtvis godkänns och undertecknas protokollet på kommande möte.  

 

Nästa styrelsemöte är den 8 november 2017 och blir en heldag. Det finns många frågor på 

agendan och planeringen för det kommande året behöver komma igång. Verksamhetsplan 

och medlemsenkät är viktiga ärenden.  

Sammanfattning och protokoll från: 

Styrelsemötet 14 september – sammanfattning. Protokollet kommer inom kort.  

Styrelsemötet 14 augusti 2017 
 

Styrelsemötet 8 juni 2017 
 

Styrelsemötet 3 maj 2017 

 
Vår webbplats 
Uppdateringar av informationen på webbplatsen https://seniornet.se/ sker kontinuerligt.   

 

Bidra gärna med aktuellt och kvalitetssäkrat kursmaterial som kan publiceras på webben 

och komma medlemmar och handledare till del. Skicka ditt underlag till: 

solvig.gronstedt@seniornet.se 

 

 

Arne Eskilsson 

Tf. ordförande, SeniorNet Sweden  
 

https://snso.se/
https://snso.se/
https://seniornet.se/styrelsemote-14-september-2017/
https://seniornet.se/styrelsemote-14-september-2017/
https://seniornet.se/styrelsemote-14-augusti-2017/
https://seniornet.se/styrelsemote-8-juni-2017/
https://seniornet.se/styrelsemote-3-maj-2017/
https://seniornet.se/styrelsemote-3-maj-2017/
https://seniornet.se/
mailto:solvig.gronstedt@seniornet.se
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Lämna gärna bidrag till nyhetsbrevet och synpunkter på innehållet via mail till: 

seniornet22@gmail.com 

 

SeniorNet mail skickas till: lokala styrelseledamöter, klubbadministratörer och webban-

svariga. Sprid gärna informationen vidare inom din lokala verksamhet.   

 

Hör också av dig om du vill lyfta fram din klubb på webben eller i kommande nyhetsbrev.  

mailto:seniornet22@gmail.com

