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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.

Bli värd för vår nästa verksamhetskonferens
Vilken klubb kommer stå som för värd för vår kommande nationella verksamhetskonferens? Det är frågan som gått ut till alla klubbar. Men eftersom vi ännu inte fått någon
respons på uppropet gör vi ett nytt försök.
Styrelsen har bedömt att det är värdefullt med årliga träffar för att få inspiration bland
annat genom en dialog om verksamhetens utvecklig. Hur växer vi tillsammans? Hur bör
vi se ut i framtiden? Är vi på rätt väg? Hur får vi mer inflytande?
Tanken är att verksamhetskonferensen ska hållas under en dag och vara åtskild från
stämman i enlighet de önskemål som framförts. Tidpunkten för konferensen beror på
när det passar bäst för den klubb som håller i programmet.
Meddela vårt centrala kansli så snart som möjligt om din klubb vill vara värd för den
nationella verksamhetskonferensen 2018. Klubben kan räkna med administrativt stöd
från kansliet och även ett bidrag för att genomföra konferensen. Mailadress till kansliet,
kansli@seniornet.se
Vi önskar få ett svar från alla klubbar med antingen ett ja, vi håller gärna i nästa verksamhetskonferens eller ett nej, vi har inte möjlighet att vara värd denna gång men vi kan
bidra med följande inslag eller aktivitet. Lämna också önskemål om programinnehåll,
var konferensen bör hållas och förslag om samverkan med mera.
På verksamhetskonferensen 7 - 8 april 2017 identifierades några särskilt viktiga
områden: Samverkan mellan klubbar/erfarenhetsutbyte – rekrytering av handledare/handledarutbildning – kontinuerlig utveckling av webben/gruppmail med information
till klubbarna – närmare samverkan med externa föreningar.
Sammanfattning från verksamhetskonferensen 2017.
Tidigare verksamhetskonferenser (för medlemmar).

Ny styrelseordförande på agendan
Valberedningen arbetar med att ta fram en ordinarie styrelseordförande för SeniorNet
Sweden. Status i arbetet rapporterades på det senaste styrelsemötet. Valberedningen
planerar att presentera en kandidat för styrelsen på mötet i november.
Vid årsstämman tillsattes Arne Eskilsson som tf. ordförande och han är beredd att verka
i den rollen fram tills dess en ny ordförande utsetts. Arne Eskilsson är i grunden
ordinarie ledamot i styrelsen. Enligt beslutet på årsstämman fick styrelsen och valberedningen tillsammans mandatet att besluta om ny ordförande. Årsstämman väljer sedan
ordförande för verksamhetsåret 2018/2019.
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Styrelsens ledamöter har nya mailadresser
För att underlätta kommunikationen med styrelsen har alla ledamöter nu en seniornet.se
mailadress.
Titel
Tf. ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Kassör
Ledamot
Sekreterare
Suppleant
Suppleant

Namn
Arne Eskilsson
Angela Berglund
Krister Carlsson
Mona Eklöf
Kerstin Johansson
Eva-Britt Olsson
Birgitta Strinnlund
Dan Östergaard
Christer Estberg
Solvig Grönstedt

Adress
arne.eskilsson@seniornet.se
angela.berglund@seniornet.se
krister.carlsson@seniornet.se
mona.eklof@seniornet.se
kerstin.johansson@seniornet.se
eva-britt.olsson@seniornet.se
birgitta.strinnlund@seniornet.se
dan.ostergaard@seniornet.se
christer.estberg@seniornet.se
solvig.gronstedt@seniornet.se

Det går även att använda adressen styrelsen@seniornet.se för dig som vill nå hela
styrelsen med dina frågor eller synpunkter.
Läs mer om styrelsen på webbplatsen

Regeringsuppdrag om kartläggning av insatser för att stärka
medie- och informationskompetens
Statens medieråd har i kontakt med Krister Carlsson, ledamot i styrelsen, framfört att
det vore värdefullt om vi kan ställa frågan till våra lokala klubbar om man har
aktiviteter/verksamhet som handlar om att stärka medie- och informationskunnigheten
hos medlemmarna.
Det medierådet söker är: utbildningsinsatser som handlar om att tolka och förstå medier
och information, till exempel källkritik, bildanalys eller nyhetsvärdering.
Satsningar som rör rent tekniskt handhavande, som kodning, hantera mobiler/iPads mm,
utbildning i programvaror eller i att hantera bankärenden, ingår alltså inte i denna
kartläggning.
Regeringsuppdrag om kartläggning
Myndigheten för press, radio och tv tillsammans med Statens medieråd har regeringens
uppdrag att kartlägga vilka större insatser som görs idag runt om i landet för att stärka
medie- och informationskunnigheten och digital kompetens hos medborgare i alla
åldrar.
Bakgrunden är att det har blivit allt svårare för den enskilde individen att navigera bland
de många olika källor som finns i det digitala medielandskapet. Debatten om källkritik,
falska nyheter, trollfabriker, faktaresistens, näthatskampanjer, Facebookfiltrering,
algoritmer, alternativa medier, filterbubblor och ekokammare aktualiserar behovet av
medie- och informationskunnighet i vårt samhälle.
Läs mer om uppdraget till
här: http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/07/uppdrag-till-myndighetenfor-press-radio-och-tv-och-statens-medierad-att-kartlagga-insatser-som-syftar-tillstarkt-medie--och-informationskunnighet/
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Med medie- och informationskunnighet menas de kunskaper och förmågor som krävs
för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och
sammanhang. Digital kompetens handlar i detta fall om färdigheter att förstå digitala
verktyg och tjänster.
Fråga till dig som ordförande i respektive klubb
• Bedriver din klubb utbildning som handlar om att tolka och förstå medier och
information, till exempel källkritik, bildanalys eller nyhetsvärdering?
• Beskriv kortfattat och kommentera utbildningsinsatsernas innehåll, fokus och
målgrupper. Insatserna ska redovisas med hänvisning till eventuella styrdokument.
Former för samarbete mellan myndigheter/organisationer ska också redovisas.
• Bedömer du att det finns ett behov hos våra medlemmar av utbildning inom detta
område?
Vi är tacksamma om alla klubbar svarar och skicka gärna ditt svar så snart som möjligt,
dock senast 2 oktober 2017 till: Krister Carlsson, krister.carlsson@seniornet.se
PS. Det är oerhört positivt för vår förening att bidra till och finnas med i en statlig
utredning som denna!

Seniormässan i Stockholm 24 - 26 oktober
Besök oss på Seniormässan 24 - 26 oktober i Stockholm, Älvsjömässan, där SeniorNet
Sweden är en av utställarna. Ta gärna med presentationsmaterial om din klubb för
exponering.
Mässan är en mötesplats för seniorer, med utställningar, underhållning och seminarier.
Utställningarna är främst inom områdena resor, hälsa, hjälpmedel, boende med mera.
SeniorNet Sweden har tilldelats monter A14:71. Vår kontaktperson är Angela Berglund,
angela.berglund@seniornet.se.
Läs mer om Seniormässan i Stockholm 2017.

Ny informationsbroschyr om SeniorNet Sweden
Marknadsföringsgruppen har tagit fram ett informationsmaterial om föreningens verksamhet, bland annat en informationsbroschyr och en presentation som kan användas i
olika sammanhang exempelvis på de kommande seniormässorna.
SeniorNet Sweden, informationsbroschyr 2017.
Presentation om SeniorNet Sweden 2017.
Beställ gärna en upplaga av den upptrycka broschyren från vårt kansli:
kansli@seniornet.se
Marknadsföringsgruppen som påbörjade sitt arbete under våren 2017 består av:
Angela Berglund, Krister Carlsson, Rita Dubbelman, Mona Eklöf, Kerstin Johansson
och Birgitta Strinnlund. Målet med gruppens arbete är att stärka SeniorNet Swedens
position som IT-förening för seniorer.
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Driftstörningar på webbplatsen
Gunilla Brattberg och Sören Larsson har under de två första veckorna i september gjort
en mycket omfattande analys av ett dolt minnesläckage i webbplatsens system. Under
denna tid har olika delar på webbplatsen avaktiverats för att göra det möjligt att lokalisera felet.
Kontinuerlig information har lämnats under rubriken driftstörningar på webben.
En konsekvens är bland annat att uppdateringar på webben har en viss eftersläpning,
men vi jobbar på att komma ifatt med informationen så snart som möjligt.
- Orsaken till minnesläckaget var sannolikt en bugg i forumtillägget bbPress. En ny
version av detta tillägg har installerats. Det har nu inte kommit några meddelanden om
minnesläckage sedan den 14 september och därmed får nog detta problem anses vara
löst, säger Gunilla Brattberg

Digidelnätverket i dialog med digitaliseringsministern
Fem representanter i Digidelnätverket träffade Peter Eriksson, digitaliseringsminister,
den 6 september 2017 för en dialog kring behovet av kompetenshöjande insatser för
användare av ny teknik och digitala tjänster i samhället.
Digidelnätverket har verkat under snart sju år tillsammans med lokala aktörer i landet
för att öka andelen digitalt kunniga personer i Sverige. Exempelvis arrangerar nätverket
varje år två kampanjveckor; Get Online Week och eMedborgarveckan. SeniorNet
Sweden har under hela perioden varit involverad i arbetet på olika sätt.
Syftet med mötet var att ge Peter Eriksson en bild av vilka initiativ som tagits och att det
behövs resurser för att driva arbetet vidare (det finns ingen finansiering från december
2017) samt att det krävs en mängd olika kompetenshöjande insatser och nationell samordning kring detta.
Från styrelsens perspektiv är det viktigt att SeniorNet Sweden ingår i ett nationellt
nätverk. Krister Carlsson som är vår representant i Digidelnätverket har i uppdrag att ta
fram en plan för hur vi går vidare. Hur ser vårt engagemang ut i fortsättningen? Vilka
ska vi samarbeta med? Hur får vi finansiering för våra insatser i sammanhanget?
Ta del av Digidelnätverkets presentation
Läs mer om mötet 6 september med digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Windows 10 Fall Creators Update släpps den 17 oktober
Flera klubbar är på hugget när det gäller att informera om och förbereda inför höstens
stora Windows 10-uppdatering som utlovar bland annat nya funktioner på startsidan,
utökat stöd för Cortana (den digitala assistenten) och förbättrad kommunikation mellan
din smartphone och pc.
Windows 10 Fall Creators Update.
Information i PC för alla.

Ny ansvarig för medlemssystemet
Solvig Grönstedt som under många år varit ansvarig för medlemssystemet arcMember
har nu lämnat över ansvaret till Rolf Severin, SeniorNet Göteborg. Solvig Grönstedt
kommer fortsätta bidra som sakkunnig och även arbeta med utveckling, säkerhet, underhåll och drift av systemet.
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Styrelsearbetet
Vår styrelse har haft fyra ordinarie möten sedan årsstämman. Ta del av en kort
sammanfattning från senaste mötet den 14 september 2017.
Protokollet publiceras på webben när det är justerat och underskrivet.
Sammanfattning och protokoll från:
Styrelsemötet 14 augusti 2017
Styrelsemötet 8 juni 2017
Styrelsemötet 3 maj 2017
Nästa styrelsemöte är den 12 oktober 2017. I anslutning till detta möte kommer ett nytt
SeniorNet Mail att skickas ut.

Vår webbplats
Uppdateringar av informationen på webbplatsen www.seniornet.se sker kontinuerligt.
Utbildning är ett fokusområde och just nu omarbetar vi strukturen för utbildning och IT
på webbplatsen. En satsning på nytt utbildningsmaterial är också på gång.
Bidra gärna underhand med aktuellt och kvalitetssäkrat kursmaterial som kan publiceras
på webben och komma medlemmarna och handledarna till del. Skicka ditt underlag till:
solvig.gronstedt@seniornet.se
Exempel på nyligen utlagt kursmaterial/information:
Digital bildbehandling – introduktion (för medlemmar)
iPad och iPhone (för medlemmar).

Arne Eskilsson
Tf. ordförande
SeniorNet Sweden

Lämna gärna bidrag till nyhetsbrevet och synpunkter på innehållet via mail till:
seniornet22@gmail.com
SeniorNet mail skickas till: lokala styrelseledamöter, klubbadministratörer och
webbansvariga. Sprid gärna informationen vidare inom din lokala verksamhet.
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