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                                                                                         SeniorNet Sweden 

                       SeniorNet mail nr 5 

                          Information om aktuella SeniorNet-frågor 

                        september 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. 

 
 

Verksamheten i gång på riktigt! 
 
SeniorNet Göteborg - Välbesökt månadsmöte i september 

Glädjande är att SeniorNet Göteborg lockade hela 90 medlemmar till sin månadsträff den 

20 september. På programmet stod information om 5G nätet, genomgång av nya funktioner 

i Windows 10.2, diskussion om bedrägerier med mobilt bank-ID och vad man ska tänka på 

för att inte bli lurad samt demonstration av AppleTV och Chromecast som man kopplar till 

Android enheter. SeniorNet Göteborg 

  

SeniorNet Malmö - Stöttar RådRum Rosengård 

Ett angeläget initiativ av SeniorNet Malmö är att man stöttar RådRum Rosengård med 

handledare för att hjälpa besökare med deras personliga internetärenden. RådRum ger råd-

givning till alla som behöver stöd och vägledning för att ta sig vidare i samhället. 

SeniorNet Malmö 

 

SeniornNet Växjö - Nu är alla våra kaféer igång 

Spännande med SeniorNet Växjö:s utvecklande kaféverksamhet: På måndagar är det 

Apple-kafé och Bildbehandlingskafé, tisdagar Internetkafé Tallgården, onsdagar Android-

kafé, torsdagar Släktforskningskafé och Internetkafé Tallgården. SeniorNet Växjö 

 

SeniorNet Sweden stödjer ”Kontantupproret”  
SeniorNet Swedens styrelse ställer sig bakom ”Kontantupproret” och har publicerat ett 

pressmeddelande som gick ut den 18 september. Ta del av pressmeddelandet.  

 

SeniorNet Sweden anammar och stödjer naturligt den tekniska utvecklingen som sker inom 

olika digitala betalningssystem, men ser också att det måste finnas flera möjligheter för de 

som ännu inte klarar av eller har tillgång till digitala lösningar.  

 

Bakom initiativet till Kontantupproret står Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson, 

som tidigare varit Sveriges rikspolischef och landshövding i Östergötland. 

 

Kontantupproret tycker att det är viktigt att kontanter finns kvar som betalmedel vid sidan av 

alternativa lösningar. Kontantupproret anser att frågan om kontantförsörjningen ska behandlas  

i en demokratisk process och inte överlåtas åt det privata banksystemet att besluta om. Kontant-

upproret anser också att en offentlig aktör ska stå som garant för att kontanter ska vara tillgäng-

liga i hela landet. Webbplats: http://www.kontantupproret.se/ 

 

Publicering med ref. till pressmeddelandet. ”IT-seniorer: Kontanter måste finnas kvar” 

publicerades i tidningen Senioren den 21 september.  

https://goteborg.seniornet.se/manadstraffar/
https://goteborg.seniornet.se/
https://www.seniornetmalmo.se/2018/08/30/seniornet-malmo-stottar-radrum-rosengard/
http://www.seniornetmalmo.se/
https://www.seniornetvaxjo.se/lankar.html
https://www.seniornetvaxjo.se/start.html
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2018/09/PRESSMEDDELANDE-s-SeniorNet-Sweden-st%C3%A5r-bakom-Kontantupproret.pdf
http://www.kontantupproret.se/
https://www.senioren.se/nyheter/it-seniorer-kontanter-maste-finnas-kvar/


2 
 

 

SeniorNet Sweden är utställare på Seniormässan  
Besök oss gärna på Seniormässan i Stockholm den 2 - 4 oktober 2018 där vi är en av 

utställarna. Vår monter har nummer C14:35. Kontaktperson är Angela Berglund. 

 

Teman på mässan är: Hälsa, Skönhet, Kultur, Teknik, Boende, Vård, Shopping, Upplevel-

ser och Dryck. 

 

Seniormässan har öppet alla dagar 9.30 -16.00. Du kan köpa biljett i entrén eller förköpa 

via Tickster. Entréavgiften är 140 kr. Scenprogrammet och vissa aktiviteter är inkluderade 

i priset. 

Läs mer om Seniormässan i Stockholm. 
 

SeniorNet Sweden kommer även vara utställare på:  

Seniormässan i Göteborg 5 - 7 mars 2019.  

Seniormässan i Malmö 24 - 27 april 2019.  

60plus Mässan i bland annat Uppsala 27- 28 mars 2019.   

 

Dataskyddsförordningen, GDPR 
SeniorNet Sweden har tagit fram en policy för att på bästa sätt hantera personuppgifter 

inom hela vårt nätverk i enlighet med GDPR. Policyn publicerades på webbplatsen 15 maj 

2018. Det finns nu även ett undertecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Westarc AB som 

är leverantör och svarar för driften av medlemssystemet arcMember.   

 

Information till alla medlemmar 
Samtliga medlemmar (som har mailadress) fick ett informationsmejl/brev före sommaren 

om vår hantering av personuppgifter. 

 

Ta del av vår policy för Trygg hantering av personuppgifter 15 maj 2018.  

Policyn kommer att uppdateras vid behov. 

 

Uppdatera uppgifter om klubbadministratörer 

Varje lokal klubb har en eller flera klubbadministratörer som har tillgång till och behörig-

het att ändra uppgifterna i medlemssystemet. Vi vill bara påminna om att uppgifterna om 

klubbens alla funktionärer behöver ses över och att det är respektive klubb som ansvarar 

för det. Ett exempel är när någon har slutat som klubbadministratör och ska avregistreras.  

 

Klubbens inlagda uppgifter finns under ”Klubbinfo” på SeniorNet klubbar i Sverige och 

instruktioner om hur dessa uppgifter kan ändras finns under rubriken Medlemssystem/ 

arcMember.  

 

För att registrera/lägga till en ny klubbadministratör behöver klubben skicka ett mail avsänt 

från ordförande eller vice ordförande till: kansli@seniornet.se eller webbmaster@seniornet.se 

för att få registreringen verifierad. Ange ämnet ”Klubbadministratör” i mailet.  

 

Kontakta gärna SeniorNet Swedens kansli om du har frågor om medlemssystemet; 

kansli@seniornet.se. 

 

Medlemsavgiften per kalenderår 
Styrelsen diskuterar en eventuell övergång av debitering av medlemsavgifterna till att om-

fatta kalenderår istället för nuvarande modell med löpande tolv-månader. Ett arbete pågår 

för att en förändring ska kunna ske så smidigt som möjligt för medlemmarna. Vidare talar 

man om en tidsbonus för medlemmar som ansluter sig sent på året.  

https://seniormassan.se/stockholm/hem_sthlm/
https://seniormassan.se/goteborg/hem_gbg/
https://seniormassan.se/malmo/hem_malmo/
http://www.60plusmassan.se/
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2018/05/GDPR-policy-15-maj-slutlig.pdf
https://seniornet.se/om-klubbar/google-maps/
https://seniornet.se/om-klubbar/medlemssystem/
https://seniornet.se/om-klubbar/medlemssystem/
mailto:kansli@seniornet.se
mailto:webbmaster@seniornet.se
mailto:kansli@seniornet.se
mailto:kansli@seniornet.se
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Spara pengar för porto genom e-faktura och färre brevutskick 
Vi ser gärna att fler medlemmar utnyttjar möjligheten att få fakturan på medlemsavgiften 

via mejl. I dagsläget är det fortfarande bara cirka 40 procent av medlemmarna som har 

begärt att få fakturan elektroniskt. Andelen har ökat något det senaste året.  

 

Vi hoppas dock på att andelen elektroniska fakturor kan öka ytterligare för att minska kost-

naden för brevportot. Det finns också en miljöaspekt. 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. För nya medlemmar är e-faktura förifyllt i anmälningsformuläret.  

 

Förhoppningen är också att det går att minska kostnadsposten för informationsbrev eller 

liknande som skickas ut till medlemmarna. Portokostnaden totalt för dessa brev är betydan-

de och belastar idag ett centralt konto. Från årsskiftet är tanken att respektive klubb får stå 

kostnaden för dessa brevutskick. Rent praktiskt kommer en avräkning göras på återbetal-

ningen av medlemsavgiften. Fundera därför på om vissa utskick lika gärna kan göras elek-

troniskt eller om informationen kan publiceras på webben eller på annat sätt.   

 

Digital delaktighet på e-Medborgarveckan 8 - 14 oktober 
Årets tema på eMedborgarveckan är ”Digital delaktighet”. I takt med att allt fler samhälls-

tjänster blir digitala måste också hela befolkningen öka sin digitala kompetens. Digital 

kompetens är avgörande idag för att delta i samhället. Den som inte kan ta del av digitala 

nyheter, samtal och e-tjänster hamnar i ett socialt utanförskap. 

 

eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. 

Alla välkomna att arrangera event som har med digital delaktighet att göra.  

Tid och plats: 8 - 14 oktober 2018, med aktiviteter främst på biblioteken runt om i landet.  

 

SeniorNet Sweden är representerad i Digidelnätverkets samverkansledning som arrangerar 

eMedborgarveckan.  

 

Läs mer om e-Medborgarveckan 2018.  

 

Internetdagarna 19 - 20 november 
På Internetdagarna som arrangeras av Internetstiftelsen anordnas ett flertal olika evene-

mang. Som besökare anmäler du dig till det evenemang som intresserar dig mest och följer 

det en hel dag. Priset är 1000 konor per dag om anmälan görs före 1 oktober.  

 

Datum och tid: 19 - 20 november klockan 09.00 - 17.00 plus tid för festligheter. 

Plats:          Stockholm Waterfront  

 

Program 

Internetdagarna 2018 

 

SeniorNet Sweden ansöker om medel för utbildningsprojekt  
SeniorNet Sweden samarbetar med Funka i en ansökan om medel från PTS angående 

finansiering av utbildningsprojekt för ökad digital kompetens.  

 

Funka arbetar med tillgänglighet vad gäller innehåll, design och teknik i digitala gränssnitt; 

webb, IT och dokument i alla tänkbara format, appar och automater men även skyltar och 

annan information.  

 

http://digidel.se/emedborgarveckan/
https://internetdagarna.se/program/
https://internetdagarna.se/
https://pts.se/sv/nyheter/internet/2018/ansokan-oppen-faup/
https://www.funka.com/
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PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till telefoni, bredband och post. Med start 

från 2018 finansierar PTS organisationer som anordnar utbildningar med syfte att öka den 

digitala kompetensen för personer med särskilda behov.  

 

Valet 2018 – en grundmurad manuell process 
Många ”seniornetare” har varit starkt engagerade i valprocessen på olika sätt. En aktuell 

fråga är: Varför röstar man inte digitalt?   

 

– Glöm alla tankar om att rösta på internet, säger Martin Appel, konsumentredaktör på PC 

för alla, i en krönika i septembernumret av tidningen.   

Martin Appel menar att vi vet att inga digitala system är helt säkra idag. Han ställer sig 

också frågan, hur man ska kontrollera att de som röstar gör det utan påtryckning av exem-

pelvis närstående. Bakom vallokalens skynke är den som röstar alltid ensam.  

 

– En annan viktig poäng med våra papperslappar handlar om transparensen. Rösträkningen 

är offentlig, så vem som helst får övervaka den, säger Martin Appel. Som it-journalist 

brukar jag kämpa för digitala läsningar men det finns lägen när papper, penna och urna av 

trä utklassar datorer och mobiler.  

 

Varför kan vi inte e-rösta?  

Är det inte dags att vi inför möjligheten att rösta via nätet? I Estland har det gått att rösta 

med mobilen sedan 2005, men i Sverige säger regeringen nej. Varför? Vilka är fördelarna? 

Och vilka nackdelar finns? I SVT:s video från 6 september intervjuas bland annat Elin 

Wihlborg, professor i statsvetenskap, Linköpings universitet. Varför kan vi inte e-rösta?   

 

SeniorNet Sweden lämnade ett remissyttrande angående betänkandet: Snabbare omval och 

förstärkt skydd för valhemligheten till regeringens valutredning (SOU 2016:71). 

 

Volontärbarometern om ideellt engagemang  
Varje år tar Volontärbyrån fram en undersökning om ideellt engagemang. Man ställer 

frågor till alla som sökt eller fått volontäruppdrag och sammanställer resultatet i en rapport; 

den så kallade Volontärbarometern. 

 

Volontärbarometern visar att volontärerna får väldigt mycket tillbaka genom sitt engage-

mang, och exempelvis säger 92 procent av volontärerna att de fått ett mer meningsfullt liv.  

 

När volontärerna listar anledningar till varför de valde att engagera sig hamnar att stödja 

och hjälpa andra människor, att göra något konkret och att påverka samhällsutvecklingen i 

topp. "Jag har fått allt genom att vara volontär – familj, vänner och ett stort nätverk", säger 

en av volontärerna i rapporten. 

 

Volontärbarometern 2017 visar att:  

94 procent av volontärerna påverkar samhället i en positiv riktning 

92 procent av volontärerna har fått ett mer meningsfullt liv 

15 procent av volontärerna har fått jobb tack vare sitt engagemang 

83 procent av organisationerna klarar sig inte utan volontärer 

 

13 procent av volontärerna i undersökningen är pensionärer. Även om gruppen 65 år och 

äldre är relativt liten i undersökningen är rapporten ändå intressant för vår verksamhet.   

 

Läs mer om Volontärbarometern på Volontärbyråns webbplats.    

Valbarometern 2017 pdf.   

https://www.pts.se/
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.705812/rosta-pa-internet?queryText=martin%20appel
https://www.svt.se/nyheter/val2018/varfor-kan-vi-inte-e-rosta
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2016/02/SeniorNet_Remissyttrande_SOU_2016_71_original-1.pdf
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2016/02/SeniorNet_Remissyttrande_SOU_2016_71_original-1.pdf
http://wwww.volontarbyran.org/
https://www.volontarbyran.org/sida/ideellt-engagemang-i-siffror
https://www.volontarbyran.org/sites/default/files/volontarbyran/document/volontarbarometern_rapport2017.pdf
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Volontärbyråns utbildningar för ideellt engagerade  
Volontärbyrån erbjuder olika former av utbildningar om ledarskap och ideellt engagemang 

i föreningslivet. Ibland är utbildningarna kostnadsfria och ibland genomförs de mot en del-

tagaravgift. 

 

Höstens återstående kurser:  

Att leda frivilliga i föreningslivet, 17 - 18 november i Stockholm.  

Inkludera fler i föreningslivet, 18 oktober i Stockholm.  

Motivera och behålla frivilliga, 13 november i Uppsala.  

 

Läs mer om utbildning på Volontärbyråns webbplats.  

 

Webbtillgänglighetsdirektivet; ny lag från 23 september 
Webbtillgänglighetsdirektivet trädde i kraft den 23 september 2018 i Sverige och alla EU-

länder. Lagen omfattar offentlig sektor och statliga och kommunala bolag som uppfyller 

vissa krav. Lagen innebär att webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska upp-

fylla kraven på tillgänglighet i EN301549.  

 

De fyra principerna för tillgänglighet är: möjlighet att uppfatta, hanterbarhet, begriplighet, 

robust karaktär vilket innebär att innehållet måste vara robust nog för att kunna tolkas på 

ett tillförlitligt sätt av användarprogram, inklusive hjälpmedel.  

 

Webbtillgänglighetsdirektivet. 

 

I regeringens proposition ”Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet” lämnas förslag 

till en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service. Den nya lagen föreslås träda i 

kraft den 1 januari 2019. Förslaget bedöms bland annat leda till att digital offentlig service 

blir mer tillgänglig, framför allt för personer med funktionsnedsättning. 

 

Svenskarna och internet 2018 presenteras 3 oktober  
Internetstiftelsens (iiS) rapport ”Svenskarna och internet 2018” om digitala trender och hur 

vi använder internet släpps den 3 oktober 2018.  

 

Internetstiftelsen livesänder presentationen på Facebook. Skriv upp dig här så får du en 

påminnelse via mejl strax innan sändningen börjar. Du kan också skriva upp dig för att få 

rapporten skickad till dig när den släpps. 

 

Källa: iiS webbplats, Svenskarna och internet 2018.  

 

Digitala lektioner på iiS  
På Internetstiftelsens webbplats finns en rad digitala lektioner speciellt framtagna för att 

hjälpa lärare att möta de nya skrivningarna i läroplanen. Fritt material för lärare i digital 

kompetens. 

 

Även inom SeniorNet kan vi ha god nytta av att ta del av vissa av dessa lektioner och 

fortbildande presentationer.  

 

Digitala lektioner 

Källa: Internetstiftelsen, iiS webbplats.  

 

 
 

http://wwww.volontarbyran.org/sida/utbildning-att-leda-frivilliga-i-foreningslivet
https://www.volontarbyran.org/sida/utbildning-inkludera-fler-i-foreningslivet
http://wwww.volontarbyran.org/sida/utbildning-motivera-och-behalla-frivilliga
http://wwww.volontarbyran.org/utbildning
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016L2102
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/09/prop.-201718299/
https://sv.surveymonkey.com/r/GHXVGSH
https://2017.svenskarnaochinternet.se/svenskarna-och-internet-2018-i-mejlkorgen/
https://2017.svenskarnaochinternet.se/svenskarna-och-internet-2018-i-mejlkorgen/
https://www.iis.se/evenemang/presentation-av-svenskarna-och-internet-2018/
https://digitalalektioner.iis.se/
https://www.iis.se/
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Myndigheten för digital förvaltning invigd 
Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, invigdes den 3 september av civilminister 

Ardalan Shekarabi och generaldirektör Anna Eriksson. DIGG är en statlig myndighet 

under Finansdepartementet. Myndigheten har sitt kontor i Sundsvall.  

 
Så här styrs myndigheten.  

Källa: DIGG:s webbplats 

 

Vägledning för webbutveckling i offentlig sektor 
”Vägledning för webbutveckling” som utgör officiella riktlinjer för hur man bör arbeta 

med webbplatser i offentlig sektor har tagits fram av DIGG i samarbete med PTS.  
 

Ta del av webbriktlinjerna på: https://webbriktlinjer.se 

 

Windows 10 October 2018 Update 
Nästa, stora uppdatering av Windows 10 kommer att rullas ut någon gång under oktober 

månad. Den har tidigare gått under kodnamnet Redstone 5 och får, föga överraskande det 

officiella namnet "Windows 10 October 2018 Update". Den senaste stora uppdateringen 

gjordes i april 2018. 

 

Nu är det klart när nästa stora uppdatering till Windows 10 släpps, IDG.se, 3 sept. 2018. 

8 nyheter i nästa version av Windows 10, PC-tidningen, 14 september 2018. 
 
Digitalt och socialt utanförskap  
Linda Reneland-Forsman, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Kalmar, har under 

fyra år studerat hur personer över 65 upplever sin digitala värld.  

 

– Jag blev förvånad över det självpåtagna utanförskapet. Jag hade trott att jag skulle möte 

ilska, men i stället var det en utbredd uppgivenhet. Det är ett bekymmer, säger hon. 

 

Nyheten har publicerats i ett flertal tidningar och TV-kanaler exempelvis: 

Äldre hamnar utanför av digitaliseringen, Aftonbladet, 17 september 2018.  

Äldre utanför i digitaliseringen, SVT, 17 september 2018.   

 

Styrelsemöten under september 2018 
Styrelsen för SeniorNet Sweden har genomfört två styrelsemöten under september månad, 

den 3 respektive 17 september.  

 

Läs mer om styrelsemötet 3 september 2018. 

Läs mer om styrelsemötet den 17 september 2018. 
 

 

Med vänlig hälsning 

Rose-Marie Frebran 

Ordförande, SeniorNet Sweden  

 

Webben  

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

 

 

 

https://www.digg.se/om-oss/sa-har-styrs-vi
https://www.digg.se/
https://webbriktlinjer.se/
https://techworld.idg.se/2.2524/1.706581/windows-10-uppdatering-oktober
https://pctidningen.se/datorutrustning/operativsystem/windows-10/8-nyheter-i-nasta-version-av-windows-10
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Xw7aAE/aldre-hamnar-utanfor-av-digitaliseringen
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Xw7aAE/aldre-hamnar-utanfor-av-digitaliseringen
https://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/aldre-utanfor-i-digitaliseringen
https://seniornet.se/om-seniornet-sweden-2/styrelsen-2/styrelsens-moten-2018/styrelsemotet-3-september-2018/
https://seniornet.se/om-seniornet-sweden-2/styrelsen-2/styrelsens-moten-2018/styrelsmotet-17-september-2018/
https://seniornet.se/
https://seniornet.se/
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Tacksam för alla bidrag och synpunkter 

Bidra gärna med material 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 

 

SeniorNet mail skickas till: styrelseledamöter, klubbadministratörer och webbansvariga 

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

verksamhet. 

 

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

