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Presentation av valberedningens förslag till ny ordförande på ett år 
 

 

Carl- Olof Strand, ordförande  
 
Har varit aktiv i SeniorNet sedan 2011, ordförande i 
SeniorNet Tyresö 2016 - 2020 och är sedan tre år i olika 
roller i SeniorNet Swedens styrelse. Har fungerat som 
styrelsens sekreterare och är numera vice ordförande.  
 
Jag har också varit ordförande i den Framtidsgrupp, som 
arbetat med de långsiktiga utvecklingsfrågorna för vår för-
ening. Praktiskt har jag det senaste året ägnat mest tid åt att 
via användningen av Zoom få igång Tyresös och andra lokala 
föreningars digitala verksamhet. 
 

 
Jag är pensionär från ”gamla” Posten sedan 2011. Under mina 40 år i Postens centrala organisa-
tion har jag haft chefsuppgifter sedan mitten av 1970-talet, bl a som  ekonomichef i Postens 
brevbolag, chef för Postens ekonomiservice och på äldre dar ansvarig för ekonomisidans 
processer med tillhörande systemstöd.  
 
Privat har jag stor erfarenhet av föreningsverksamhet och har haft styrelseuppgifter  och 
uppgifter som revisor både på lokal- och riksnivå i flera olika organisationer. 
 
 

Valberedningens förslag till nya ledamöter i styrelsen, val på ett år. 
 
 

 

Rolf Severin, SeniorNet Göteborg,  
 
 
Jag flyttade från Stockholm till Göteborg 2010 och året därpå  
inledde jag en aktiv tid som pågår än i SeniorNet Göteborg. 
Jag är ledamot i styrelsen och även webbansansvarig.  

 
Har även under många år arbetat på riksnivå, ingått i den 
arbetsgrupp som tidigare svarade för webb- och medlems-
frågor och är numera registeransvarig för medlemssystemet 
arcMember.  
 

Jag har ett nära samarbete med SeniorNet Swedens kansli i administrativa frågor med inriktning 
på digitala system och har under det senaste året arbetat bland annat med övergången till 
kalenderårsmedlemskap.   
 
Under mitt arbetsliv arbetade jag de senaste åren som systemutvecklare på ett försäkrings-
bolag. En gång i tiden var jag även lärare i matematik och fysik. 
 

 



Valberedningens förslag till nya ledamöter i styrelsen, val på två år  
 
 

Rosie Rothstein, SeniorNet Södermalm 
 
 
Jag har just blivit medlem i SeniorNet Södermalm. Har en bak-
grund som samhälls- och beteendevetare och har arbetat 
inom offentlig och ideell sektor, näringslivet och som egen för-
etagare. 
 
Har haft ett flertal förtroendeuppdrag, som ledamot i 
Göteborgs kommunfullmäktige, stadsdelsnämnd med mera 
och som ledamot i Regionfullmäktige Västra Götaland. 

 
 

Tog initiativ till journal på nätet i Västra Götalands Regionen och beslut fattades i Regionfull-
mäktige. Jag startade Äldreupproret på Mitt Skifte och på Facebook. 
 
Uppvuxen i Malmö, bott 25 år i Göteborg och bor sedan hösten 2014 i Stockholm. 
 
 

Marta Sandèn, SeniorNet Södermalm 

 
 
Ursprungligen var jag jurist - som på grund av ödets nyck 
blev journalist. Dock har jag periodvist varit även kommu-
nikatör och informationschef, både inom den privata risk-
kapitalbranschen och inom det offentliga  
 
Dessutom egen företagare, entreprenör och nätverksbygg-

are. Tillsammans med andra eldsjälar grundade jag  Senior-

Net Sweden 1996-97. Jag bistod även i grundandet av 

Seniornett i Norge.  

Jag har arbetat i flera länder med media och kommunikation och i olika roller som reporter, 

redaktör, utrikeskorrespondent och marknadsförare.  

Sedan 1992 - 93 har jag uppdrag för Europeiska Kommissionen som expertevaluator, med ut-

värdering och finansiering av europeiska IT och media projekt. 

 
 
 



Bo Skandevall, SeniorNet Växjö 
 
 

Har varit tjäntgörande suppleant i SeniorNet Swedens styrel-
se det senaste året.  
 
Jag är väldigt intresserad av datateknik, trots utbildning i 
ekonomi med organisationsinriktning, gymnasielärare och 
rektor. Har tagit fram läromedel för gymnasiet inom nät-
handel, bidragit  med lite tankar på uppdrag av Skolverket 
och jobbat med lärarutbildning på Linneuniversitet. 
 

Är föreningsmänniska och tycker det är roligt att få verka med det jag  tror på tillsammans med 
andra med liknande intressen.  
 
Är föreningsordförande i Växjö och har kurser, nybörjare med androidtelefoner, att näthandla 
samt kursen Vi och tekniken, för dem som vill veta mer mobilen, AI, marknadskrafter, samt 
miljö och teknik. 
 
Är roligt få bidra till vår generation med nya insikter och ökat tekniskt självförtroende. 

 
 
Val av 2 nya styrelsesuppleanter på 1 år 
 
 

Barbro Isaksson, SeniorNet Göteborg 
 
 

Medlem och verksam i SeniorNet Göteborg inom administra-
tionen med främst ekonomiuppgifter.   
 
Mitt yrkesliv varade mellan 1968 - 2014. Började arbeta som 
laboratorieingenjör inom industrin under några år. Datorer 
kom jag i kontakt med redan på 70-talet då jag arbetade som 
säljare på ett av Sveriges största grossistföretag. Företaget 
låg i framkant när det gällde data och logistik vilket fångade 
mitt stora intresse. 
 

Utbildade mig därför inom IT och det ledde till jobb inom industrin igen, bland annat som 
ansvarig för en inköpsavdelning. Arbetade på företaget till dess jag bestämde mig för att 
pensionera mig under 2014.  
 
Fritidsintressen: Träning och familjen med barn och barnbarn.  
 
 



Beatrice Johansson, SeniorNet Uppsala 
 

 

Ingår i SeniorNet Uppsalas styrelse sedan 2017 och har upp-
draget som kassör. Jag arbetar även som kursledare och håller 
bland annat kurser om att frossa i appar, som det finns 
100000-tals av. Har några favoriter inte minst inför sommar-
ens utflykter i naturen eller för att lyssna på musik.  
 
Medverkar även i föreningens datorhjälp samt med underhåll 
av föreningens webbsida.  

 
I mitt yrkesliv har jag arbetat med ekonomi, allt från redovisning till systemförvaltning. Är 
passionerat förtjust i Excel och ägnar mycket tid åt att fördjupa mig i iPad och iPhone.  
 
Förutom IT så är det natur och musik som betyder mycket för mig.  
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