
 
 

Välkommen till videomötet om medlemsförmåner  
 

 

Denna gång handlar nätverksmötet det om nya, möjliga och befintliga medlems-

förmåner och samarbeten.  

 

Tid:              1 juni 2020 klockan 10.00 - 11.00 

Plats:            Digitalt via Zoom. Du får en länk till mötet och kan ansluta 

   redan klockan 9.00. 

 

Utgångspunkten för mötet är att vi har en diskussion om förmånerna och får uppslag 

till nya förmåner och samarbeten som är angelägna.  

 

Picapen – abonnemang och inbjudan till kurs  
 

 

Påbörja ditt bok-projekt – få tolv månader gratis 

Picapen Premium. Picapen är en digital 

abonnemangstjänst för att skriva böcker. 

 

SeniorNets medlemmar får nu tolv månader fritt 

Picapen Premium till ett värde av 669 kronor. 

 
 

Här skriver du dina egna böcker och arkiverar dem med foton och sparade 

dokument. Skriv dagbok, dina memoarer, dokumentera dina resor eller skriv en 

bok tillsammans med ditt barnbarn. Eller varför inte påbörja en roman?  

 

Information om hur du loggar in på Picapen för att ta del av förmånen.  

 

Direktlänk tillmedlemssidan:  

https://seniornet.se/medlemskap/picapen-ny-medlemsforman/  
 

Därutöver finns ett erbjudande om en digital kurs i att använda verktyget.  

 

Kursen äger rum den 3 juni klockan 10.00 – 11.15. 

 

Inbjudan till skrivkurs Picapen 3 juni 2020.pdf 
 

Carl-Olof Strand presenterar erbjudande 

http://www.picapen.com/
https://seniornet.se/medlemskap/picapen-ny-medlemsforman-oppen-sida/
https://seniornet.se/medlemskap/picapen-ny-medlemsforman/
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2020/05/Inbjudan-skrivkurs-Picapen-.pdf


 
 
TeamViewer – förslag om paket för flera användare  
 
TeamViewer är en applikation med bland annat möjlighet till fjärråtkomst och 

fjärrstyrning av datorer och mobila enheter. Det finns en gratisversion och olika 

betalversioner. 

 

Flera klubbar använder redan TeamViewer för att ge support till medlemmar 

som behöver hjälp med att lösa tekniska problem med sin utrustning.  

 

Några klubbar använder gratisversionen och några har redan har köpt en egen 

kanal som tillåter en person att ha en pågående uppkoppling åt gången under 

dygnets alla timmar. Licensen heter Premium och priset uppgår till 9 000 kronor 

per år.   
 

SeniorNet Sweden har nu undersökt möjligheten att teckna ett paketavtal om 

TeamViewer för flera användare till ett fördelaktigt pris.   

 

 

Angela Berglund presenterar förslaget till paketavtal angående TeamViewer.    
 

 

 

Office 365/Aktiv.se – gratis utbildning  
 

Medlemmar har fri tillgång till webbaserad 

utbildning i hela MS Office 365-paketet och 

Windows 10. 

 

Det går att logga in på upp till fyra enheter 

exempelvis: dator, laptop, surfplatta och mobil. 

 

Avtal har tecknats med Aktiv.se och licensen 

bekostas av SeniorNet Sweden och är därmed 

en gratisförmån för medlemmarna.  

 

 

Avtalet tecknades för ett par år sedan gäller ytterligare minst två år.  

 

Skapa ett konto hos Aktiv.se länk till information  

 

Skapa ett konto hos Aktiv.se – länk till SeniorNet Swedens medlemssida 
 
 

Angela Berglund kommenterar innehållet i medlemsförmånen Office 365. 

https://www.aktiv.se/
https://seniornet.se/medlemskap/office-utbildning/
https://seniornet.se/medlemskap/medlemssida-officeutbildning/
https://seniornet.se/medlemskap/medlemssida-officeutbildning/
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2020/02/Aktiv.se-Officeutbildningar.png


 
 
Handledarguiden – kurstillfällen  

 

Den 7 maj presenterades Handledarguiden och 

ett 50-tal inbjudna personer från klubbarna deltog 

vid ett videoseminarium.   

 

Efter seminariet har även en inbjudan till en 

utbildning gått ut till alla deltagare vid seminariet. 

 

 

Vill du tillsammans med en kollega från din klubb gå på en utbildning kring 

Handledarguiden? 

 

Kurstillfälle 1: 1 juni + 4 juni klockan 14 - 16 

Kurstillfälle 2: 8 juni + 11 juni klockan 14 - 16 

Gör din anmälan i formuläret. 
   

I Handledarguiden finns information och stöd till dig om hur man drar igång en 

träff men såklart, även för dig som är erfaren utbildare och som vill bli ännu 

bättre.  

 

Handledarguiden är resultatet av vårt PTS-finansierade utbildningsprojekt. 

 

Efterlysning: Vi behöver fler handledare för att ”bemanna” den digitala 

mötesplatsen (Forum).   

 

Kontakta Mikael Balte om du har frågor om eller vill engagera dig i det fortsatta 

arbetet med Handledarguiden. Mejladress: mikael.balte@seniornetsollentuna.se.  

 

 

Hemfixare ger tekniksupport i hemmet – viss rabatt och 
berättigar till RUT-avdrag 

 

SeniorNet Sweden har sedan 2017 ett samarbetsavtal om 

tekniksupport i hemmet med Hemfixare.  

 

Hemfixares supporttjänster berättigar till RUT-avdrag 

förutsatt att du inte redan utnyttjat avdraget för andra 

tjänster. Även inkomsten påverkar.  

 

 

Som medlem i SeniorNet får du en viss rabatt.  

 

https://handledarguidenseniorer.se/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbqssb7Sfj60S6zN29XJ9tkfuwt7DrVNffbT1_2NY88uZyOw/viewform?fbclid=IwAR0ssek5J6wdeyzaFzgIaolQBJg-2Cg6cbj6x7h3YX0d84zhK1z3jangY-4
https://seniornet.se/handledarutbildning-projekt-med-pts-anslag/
mailto:mikaelbalte@seniornetsollentuna.se
https://hemfixare.se/


 

 

 

Rabatten är dock kanske inte det viktigaste, utan det att vi har ett förtroende för 

företaget och många av våra medlemmar som anlitat Hemfixare har varit mycket 

nöjda med den service de fått.  

 

Länk till information om avtalet med Hemfixare 

  

Rabattkoden: Finns på medlemssidan. 

 

Med anledning av coronapandemin finns särskilda regler för hembesök och 

särskilt hos seniorer som tillhör riskgruppen.  

 

https://hemfixare.se/covid19/ 

 

 

Angela Berglund kommenterat avtalet med Hemfixare. 

 

 

TechSoup 
 

Flera klubbar har medlemskap i TechSoup.  

 

Värt att diskutera.  

  

https://www.techsoup.se/ 

 

 

 

 

Väl mött! 

 

Angela, Birgitta, Carl-Olof och Mona 
SeniorNet Sweden 

 

 

 
 

 

https://seniornet.se/medlemskap/medlemssidor/hemfixare/
https://seniornet.se/hemfixare-kod/
https://seniornet.se/hemfixare-kod/
https://hemfixare.se/covid19/
https://www.techsoup.se/

