SeniorNet mail nr 2
Information om aktuella SeniorNet frågor
mars 2019

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 webbplatsen https://seniornet.se/

Aktuellt från klubbarna
SeniorNet Botkyrka bjuder in till öppen fredagsträff om IT-utvecklingen; Från
räknesnurra till dataplatta. Gästföreläsare är Nils Knutsson, författare med djup och bred
kunskap inom kommunal IT. Tidpunkt 25 april 2019 i Hallunda och 3 maj i Tumba.
SeniorNet Malmö hade ett givande besök på Apple Store Emporia den 8 mars 2019.
Handledare och funktionärer fick en genomgång i användning av iPad och iPhone. – Även
vi handledare måste vidareutbilda oss, säger Janne Andersson, SeniorNet Malmö.
SeniorNet Salem hade besök av Martin Appel från PC för alla, på temadagen om säkerhet
på nätet den 18 mars 2019. Martin Appel som är en populär föreläsare gästar många av
våra klubbar både en och flera gånger. Presentationen ”Så blir du säkrare online” finns på
SeniorNet Salems webbplats.
SeniorNet Södermalm kombinerar sitt årsmöte 2019 med en vårfest på Tellus Fritidscenter den 4 april. Mingel, middag och jazzig underhållning står på programmet.
SeniorNet Tyresö kopplar ihop sitt årsmöte den 29 mars 2019 med ALL DIGITAL Week
och har bjudit in riksdagsledamot Barbro Westerholm som föreläser om ”Årsrika idag och
i morgon samt Seniorer och IT-samhället”.
SeniorNet Katrineholm medverkar vid ALL DIGITAL Week på Biblioteket Ängeln den
27 mars 2019 klockan 10 -12. Klubben presenterar sin verksamhet och bjuder på fika.
Platsen är hörsalen. Informationsblad om digitala veckan i Katrineholm.

SeniorNet Swedens årsstämma 2019 i Örebro
Årets evenemang börjar med en middag på Örebro Slott den 7 april klockan 19. Själva
årsstämman äger rum den 8 april klockan 9 - 12 på City konferens, Klostergatan 23.
Efter årsstämman följer ett verksamhetsmöte med bland annat rapport från styrelsens
framtidsgrupp och information om status i utbildningsprojektet som tilldelats anslag från
PTS. Inbjuden gästföreläsare är Jan O Olsson, Polisens Nationella IT-brottscentrum.
Presentationen som är oerhört uppskattad handlar om säkerhet och hemskheter på nätet.
Alla handlingar till årsstämman är publicerade i enlighet med stadgarna.
Inbjudan har sänts ut och sista dag för anmälan var den 19 mars.
Kontakta kansliet om du har frågor: E-post: kansli@seniornet.se
telefon: 08-658 14 60.
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SeniorNet Swedens utbildningsprojekt igång
SeniorNet Sweden har beviljats PTS-anslag för ett projekt med syftet att ta fram en IThandledarutbildning. Målet med projektet är att våra handledare/assistenter inom hela nätverket runt om i landet ska få lära sig mer pedagogik och få verktyg för att kunna möta
behoven hos äldre med varierande förkunskaper och förutsättningar.
Projektet är nu igång och den första etappen handlar i huvudsak om uppstart, att inventera
det utbildningsmaterial som redan finns inom föreningen, klargöra ytterligare behov och
rekrytera personer som vill medverka i projektet.
Arbetet genomförs i samverkan med Funka som har lång erfarenhet av att ta fram utbildningar på det digitala området med hög tillgänglighet för personer med funktionshinder.
Funka har även tillgång på testpersoner och hjälpmedelslabb.
Projektledare är Mikael Balte, SeniorNet Sollentuna.
Läs mer om projektet.
Projektet får finansiering från PTS som gör en stor satsning på att öka den digitala kompetensen för personer med särskilda behov och utsatta grupper. 13,7 miljoner för ökad digital
kompetens. PTS pressmeddelande
Medverka gärna i vårt angelägna utbildningsprojekt
Ett brev har sänts ut till ett flertal klubbar med ett upprop om:
att medverka i utbildningsprojektet och
att bidra med utbildningsmaterial
Anmäl ditt intresse så snart som möjligt till projektledaren Mikael Balte.
Klubbar som redan anmält att de kommer medverka är SeniorNet Kungsholmen som även
bidrar med utbildningsmaterial, SeniorNet Tyresö och SeniorNet Nacka.

Medlemsförmåner med koppling IT
På vår webbplats finns samlat information om föreningens generella medlemsförmåner.
Vårt fokus är att kunna erbjuda förmåner inom vårt primära intresseområde.
https://seniornet.se/medlemskap/
Vår specifika tillgång är vårt nationella kunskapsnätverk med lokala klubbar som erbjuder ett stort och varierat utbud av aktiviteter; kurser, cirklar, öppna tematräffar, verkstäder,
mobil- och datorcaféer med mera. Kursavgifterna är genomgående mycket blygsamma.
Social gemenskap för seniorer som har samma intressen är också en viktig komponent. Att
seniorer lär seniorer IT har varit och är fortfarande ett hållbart och framgångsrikt koncept.
Studiematerial
Här finns samlat information om studiematerial som många kan ha glädje av. Det är både
eget material och sådant som finns fritt på internet.
Lämna gärna synpunkter och förslag till ytterligare studiematerial. Kontakta vårt kansli via
mejl: kansli@seniornet.se, ange Studiematerial som mejlrubrik. Vi efterlyser exempelvis
fler länkar till aktuellt/nytt material. Har din klubb utbildningsmaterial som du/ni kan och
vill dela?
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Officepaketet och Windows 10, Aktiv.se
Alla medlemmar har fri tillgång till utbildningsmaterialet från Aktiv.se
Vi har noterat att ett flertal medlemmar behöver hjälp med att anmäla sig och logga in på
utbildningen. En rekommendation kan också vara att börja med Windows 10. Ett utmärkt
sätt är att klubbens handledare informerar om förmånen på öppna träffar eller helt enkelt
använder avsnitt i utbildningspaketet vid egna kurser/cirklar.
Vi har fått många positiva reaktioner från de som använder sig av Aktiv-utbildningen så vi
vill verkligen puffa än en gång för att utnyttja förmånen och sprida information om att den
finns.
Forum och Chat
På Forum finns möjlighet att ventilera olika ämnen och få svar på teknikorienterade frågor
via Datorbiten och Teknikbiten.
Rabatterbjudanden
Styrelsen ser över flera förslag till relevanta samarbeten med olika företag som erbjuder
förmåner till våra medlemmar. Viktigt är dock att ha med i diskussionerna/förhandlingarna
att det ska vara en förmån som vi/våra medlemmar drar nytta av utan att priset/motprestationen från vår sida är för hög.
Ett flertal klubbar har egna avtal om rabatter och samarbeten med lokala företag/butiker/organisationer. Några klubbar har exempelvis mellan 5 - 15 procent rabatt på Kjell &
Company. Andra klubbar har rabatt på Elgiganten, Inet, Nordway eller Alina med flera.
Lämna gärna tips om fördelaktiga rabatter/erbjudanden/förmåner som också skulle kunna
nå fler klubbar. Skicka dina förslag till kansli@seniornet.se.

Marknadsföring på aktuella mässor våren 2019
SeniorNet Sweden är utställare och medverkar på olika mässor runt om i landet. Det är ett
bra sätt att marknadsföra vår verksamhet och möta presumtiva nya medlemmar, handledare
och övriga som vill vara aktiva i vår verksamhet.
Seniormässan i Göteborg
SeniorNet Sweden var utställare på Seniornet mässan i Göteborg 5 - 7 mars. Sammanfattningsvis var utbytet många intressanta diskussioner med besökarna om deras IT-vanor och
speciellt de som kan allt eller de som inte vill alls för det går så bra ändå.
Smarta telefoner och plattor står i fokus men intresset är betydligt svalare för stationära och
även bärbara datorer. Efterfrågade områden är exempelvis att hantera foton, filer och
mappar, sociala medier, Apple-tv och släktforskning.
– Det finns en stor rädsla för att trycka på knappar, man tror att allt ska försvinna, säger
Mona Eklöf som var på plats och bemannade montern tillsammans med flera representanter från SeniorNet Göteborg.
Seniormässan i Malmö
Här finns utställare inom: Resor, Boende, Vård och Omsorg, Hälsa, Fritid och Kultur.
24 - 26 april 2019 klockan 10-16. Biljettpris: 130 kronor
Kontaktperson: Dan Östergaard, SeniorNet Malmö.
I höst kommer Seniormässan att arrangeras i Stockholm och i Luleå.
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Seniordagen i Kungsträdgården, Stockholm
En dag för alla seniorer som vill träffa utställare, lyssna på föreläsningar eller dansa.
7 maj 2019 klockan 10 -17. Fri entré.
Kontaktperson: Angela Berglund, SeniorNet Nacka.
60 Plus mässan genomförs årligen på ett antal platser i landet. Närmast på tur står Uppsala
27 - 28 mars och Hudiksvall 24 -25 april.
Det finns även andra mässor runt om i landet av intresse för vår målgrupp.

Desinformation, propaganda och näthat – gör motstånd!
Regeringen beslutade i augusti 2018 om ett kommittédirektiv till en nationell satsning på
medie- och informationskunnighet (MIK) och det demokratiska samtalet.
Karl Heath är utsedd till särskild utredare och har i uppdrag att i samverkan med relevanta
aktörer arbeta med insatser som ökar människors motståndskraft mot desinformation,
propaganda och näthat.
Pressmeddelande: Nationell satsning på medie- och informationskunnighet ska öka
motståndskraften mot desinformation och näthat.
Erika Lejon Flodin, sekreterare i kommittén, kontaktaktade SeniorNet Sweden för en tid
sedan för att höra hur vi ser på och arbetar med frågor av relevans för utredningen. Vid ett
möte hos kommittén diskuterades även samarbetsmöjligheter.
Utredningen som har sitt ursprung i regeringens strategi för en stark demokrati är brett
formulerat och har tre huvuduppgifter: Kartlägga kunskapsläget, genomföra åtgärder som
stärker motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat samt att analysera
behovet av fortsatta insatser.
Kommittén kommer att besöka ett flertal kommuner i landet och vi har fått frågan om vår
förening kan bidra med representanter som kan medverka/delta vid några av dessa möten.
Så snart det framgår var och när dessa möten kommer hållas kontaktar vi aktuella klubbar
för att förmedla information och förutsättningar.
Vår målgrupp är inte på något sätt förskonad från vare sig desinformation eller näthat så
det finns all anledning att uppmärksamma och arbeta med dessa frågor/områden.
Exempel på andra referenser:
No Hate
På uppdrag av regeringen driver Statens medieråd No Hate Speech Movement, en kampanj
som bland annat genomförs i syfte att höja kunskapen om rasism och liknande former av
fientlighet på internet bland barn och unga.
https://www.statensmedierad.se/nohate.1295.html
Näthat - skydda dig
Näthat sker ofta i sociala medier eller via e-post. Det är inte bara den som lagt ut den
brottsliga bilden eller kommentaren som begår ett brott. Det gör också den som sprider den
genom att dela eller retweeta den.
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/nathat/
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Mediekunnighet och tillit till teknik på ALL DIGITAL Week 2019
ALL DIGITAL Week är en europeisk kampanjvecka där alla som arbetar för ökad digital
delaktighet kan delta. ALL DIGITAL Week 2019 äger rum den 25 - 31 mars.
Huvudteman för kampanjveckan: Främja mediekunnighet genom att utveckla kritiskt
tänkande och digital läs- och skrivkunnighet - Skapa trygghet och tillit till teknik genom att
utveckla kunskap om säkerhet online - Förbättra anställningsbarhet genom att utveckla rätt
kompetens för nya digitala jobb.
Källa: Digidel, ALL DIGITALWeek
Berätta om du/din klubb medverkar i aktiviteter under ALL DIGITAL Week. Publicera
gärna informationen på klubbens webbplats.

Källkritikens dag 13 mars 2019
Viralgranskaren firade Källkritikens dag bland annat på ABF-huset i Stockholm den 13
mars. På scenen fanns viralgranskare, Facebook och Sveriges kulturminister.
Under den första föreläsningen berättade Åsa Larsson, redaktör och en av grundarna, om
vad Viralgranskaren sett på nätet under sina fem år på den svenska fejk-arenan. Johan
Wikén, redaktör och reporter på Viralgranskaren, visade hur man kan undersöka en bilds
ursprung. Jack Werner pratade om vandringssägner och hur vi människor förhåller oss till
påhittade historier. Alla föreläsningar från Källkritiken dag 2019 är inspelade.
Källa: Metro: Viralgranskaren

Digitaliseringsrådet har en ny webbplats
Digitaliseringsrådet är inrättat av regeringen. Ledamöterna erbjuds möjlighet att diskutera
med olika statsråd under ledning av digitaliseringsministern.
Uppdraget utgår ifrån målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Utöver visionen utgör digitaliseringsstrategins fem delmål: digital ledning,
digital kompetens, digital trygghet, digital infrastruktur, digital innovation viktiga
utgångspunkter för arbetet.
Digitaliseringsrådet består av tio utvalda experter och ett kansli. Rådet leds av regeringens
digitaliseringsminister.
Källa: Digitaliseringsrådet

Från digital teknik till digitalisering – ny rapport från MFD
Myndigheten för delaktighet (MFD) tagit fram en ny rapport ”Från digital teknik till
digitalisering” på uppdrag av regeringen. Rapporten innehåller en beskrivning av myndighetens arbete med digital teknik inklusive ett metod- och kunskapsstöd.
Utgångspunkten i regeringsuppdraget är att främja individens rättigheter och möjlighet till
ökad delaktighet, självbestämmande och trygghet.
Från digital teknik till digitalisering, MFD
Metodstödet Digitalt bistånd
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Volontärbyråns guide för ökad tillgänglighet
Har alla samma möjligheter att engagera sig ideellt? Eller finns det saker som hindrar vissa
från att engagera sig? Volontärbyrån har tagit fram en guide om att komma igång med att
göra verksamheten mer tillgänglig: Engagemang för alla – guide för ökad tillgänglighet.
Källa: Volontärbyrån

Ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service
Från den 1 januari 2019 gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den
ställer krav på webbplatser och mobila applikationer i offentlig sektor så att de blir mer
tillgängliga, framför allt för personer med funktionsnedsättning.
De som berörs av lagen är till exempel myndigheter, landsting, och kommuner. När kraven
i lagen ska vara uppfyllda varierar beroende på om det till exempel är en ny eller befintlig
webbplats.
DIGG har fått i uppdrag att se till att lagen får genomslag.
https://www.digg.se/utveckling--innovation/digital-tillganglighet
https://webbriktlinjer.se/
Vi som ideell förening omfattas inte direkt av lagen men vi bör ändå verka för att successivt öka vår tillgänglighet på bästa sätt. Frågan finns med i styrelsens arbetsplan avseende
kommande projekt.

Val till Europaparlamentet i Sverige 26 maj 2019
Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer
medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de
kommande fem åren.
EU-valet går till på samma sätt som valen till kommun, landsting och riksdag i Sverige. Du
får ett röstkort hem i brevlådan och kan sedan förtidsrösta eller rösta i vallokal på valdagen. Förtidsröstningen börjar den 8 maj 2019.
Källa: Riksdagen, https://eu.riksdagen.se/eu-valet/eu-valet-2019/#
Källa: Regeringskansliet; Stärkt skydd för valhemligheten,
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/08/prop.-201718286/
Källa: Valmyndigheten, https://www.val.se/

Deklarationsdags och Skatteverket varnar för bluffmejl
Falska mejl är särskilt frekventa under vissa perioder, till exempel när det är deklarationsdags. En variant av bluffmejl är att det står att du har fått ett röstmeddelande från skattekontoret.
Om du har fått ett mejl eller sms som ser ut att komma från Skatteverket, men som du
misstänker är falskt ska du inte klicka på länkar i det, inte öppna bilagor och inte svara på
meddelandet.
Källa: Skatteverket Dags att deklarera
Varning för bluffmejl.
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Chatta med Skatteverkets AI-robot Skatti om deklarationen!
I år kan du som har allmänna frågor om deklarationen ställa dem direkt till Skatteverkets
chattbot Skatti. Du kan ställa allmänna frågor till Skatteverkets chattbot, men den kan inte
svara på frågor om specifika ärenden.
Exempel på frågor du kan ställa till chattbotten: När får jag min skatteåterbäring? Hur gör
jag får att få skattepengar i april? Varför har jag fått kvarskatt? Hur betalar jag in
kvarskatten? Kan jag göra avdrag för resor till och från arbetet?
Chatta med AI-roboten Skatti om deklarationen.
Källa: Skatteverket

I år är det 20 år sedan den japanska designern Shigetaka Kurita skapade den första
uppsättningen med 176 emojier. https://internetstiftelsen.se/emojier-avslojar-var-kultur/
Internetmuseums utställning om emojier öppnade den 11 februari 2019 och den går att ta
del av på via länken till Internetmuseum.
Källa: Internetstiftelsen.
Nyhetsmorgon TV4: Emojin fyller 20 år. Är emojin det nya universella språket?
Programmet sändes 11 februari 2019.

Earth Hour 30 mars 2019 klockan 20.30 - 21.30
Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Det är två ödesfrågor som vi alla
behöver ta på allvar. Earth Hour är en global kampanj som drivas av Världsnaturfonden för
att uppmärksamma klimatfrågan och sända en signal till politiker att ta krafttag för
klimatet.
Delta i kampanjen Earth Hour 2019 bland annat genom att släcka lampor och dra ur
sladdar till elektriska apparater och utrusning (där det är möjligt) den 30 mars klockan
20.30 och en timme framåt.
Hitta massor av inspiration på Världsnaturfondens webbplats.
https://www.wwf.se/earth-hour/

Styrelsemötet 18 mars 2019
SeniorNet Swedens senaste styrelsemöte var den 18 mars 2019. Huvudfrågorna på dagordningen var även denna gång kopplade till årsstämman och verksamhetsmötet. Samtliga
underlag till årsstämman är nu klara och publicerade.
Protokollet från mötet läggs ut på webben (medlemssida) så snart det är justerat.
Rose-Marie Frebran
Ordförande, SeniorNet Sweden

SeniorNet mail skickas till: styrelseledamöter, klubbadministratörer och webbansvariga
samt revisorer och valberedning. Sprid gärna informationen vidare inom din lokala
verksamhet.
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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

Skydda dig mot falska telefonsamtal
Bedrägerier via falska telefonsamtal ökar kraftigt och många förlorar sina pengar genom att de
luras att lämna ut kortuppgifter och koder eller logga in på sin bank.
Polisen ger tips för att undvika att du ska drabbas. Sprid budskapet till alla du bryr dig om.


Lämna aldrig ut kortuppgifter, koder eller andra känsliga uppgifter till någon. Någonsin.
Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar.



Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som kontaktar dig.
Ingen seriös aktör skulle be dig om det per telefon.



Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller be att få ringa
tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det gäller oavsett om personen säger sig
vara en nära släkting eller från banken, ett företag eller en myndighet.



Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga uppgifter om dig.
Bedragare kan hitta information på nätet för att lura dig.



Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri, kontakta din bank omgående. Polisanmäl
alltid och ta stöd av människor i din närhet

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

Foto: pixabay
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