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Avsändare: SeniorNet Sweden
SeniorNet har mött pandemin med digital support, kurser och föreläsningar för landets seniorer
SeniorNet Sweden har en mission att få fler seniorer att vara digitala. Föreningen har tappat
medlemmar under pandemin, eftersom IT-support, kurser och föreläsningar inte kunnat genomföras i
form av traditionella ”fysiska” möten. Men en stor grupp medlemmar har trots allt stannat kvar och
ställt om till digital verksamhet. Nu satsar nya styrelsen på en återstart i höst och siktar på att vinna
tillbaka förlorade medlemmar med både fysisk och digital verksamhet.
Carl-Olof Strand, valdes till ny ordförande i SeniorNet Swedens styrelse vid föreningens årsmöte i
maj. Han har tidigare varit ordförande för SeniorNet Tyresö och vice ordförande i SeniorNet Sweden.
I bakgrunden har han lång chefserfarenhet från Posten och från tidigare styrelseuppgifter i andra
ideella organisationer.
Rosie Rothstein är nyvald vice ordförande i styrelsen. Hon är samhälls- och beteendevetare, har haft
fritidspolitiska uppdrag på kommunal- och regionnivå och även bland annat varit ordförande i Svenska
Europarörelsen. Nu driver hon ”Äldreupproret” på Facebook.
Ny i styrelsen är även journalisten Marta Sandén, som i egenskap av sekreterare i regeringens ITkommission, var initiativtagare till SeniorNet Sweden 1997 och dess första generalsekreterare.
Övriga välmeriterade ledamöter, ordinarie och suppleanter, med stort engagemang är: Jan Bladh,
Täby, Lars Bogren, Södermalm, Ann- Sofi Colliander, Växjö, Beatrice Johansson, Uppsala, Barbro
Isaksson, Göteborg, Rolf Severin, Göteborg, Bo Skandevall, Växjö och Birgitta Strinnlund, Botkyrka.
SeniorNet Sweden har cirka 7 000 medlemmar och drygt 40 lokala föreningar runt om i landet. Dessa
föreningar har under pandemin gjort stora insatser och bistått seniorer med IT-support, kurser och
föreläsningar över Zoom. Föreningen centralt har även genomfört ett flertal gemensamma
föreläsningar och inspirationsträffar via nätet för att bryta den påtagliga sociala isoleringen bland
många äldre.
 Nu behöver vi vinna tillbaka de medlemmar som lämnat under pandemin och sprida vårt koncept;
Seniorer lär seniorer använda digital teknik. Vi har ett gyllene tillfälle att nu utveckla och bredda vår
verksamhet, i en tid när äldres digitala utanförskap bland annat genom pandemin är ett så stort och
viktigt ämne i samhällsdebatten, säger Carl-Olof Strand.


Seniorer lär seniorer använda digital teknik
SeniorNet Sweden, är en ideell nationell förening med idén: Seniorer lär seniorer använda
digital teknik. Föreningen är ideologiskt och partipolitiskt obunden och har som mål att
inspirera seniorer till att använda den digitala teknik som finns omkring oss.

SeniorNet Sweden Postadress: Byängsgränd 14, 120 40 Årsta
Mejl: kansli@seniornet.se Telefon: +46 760272717

De lokala föreningarna erbjuder IT-support, praktiskt stöd och utbildning för både nybörjare
och den stora gruppen som kan en del och vill fortsätta hänga med i den digitala utvecklingen.
Därutöver finns intressegrupper inom olika områden och alltid utrymme för den som vill bidra
till att hjälpa andra. Aktiviteterna är både digitala via videoverktyg och fysiska när det blir
möjligt.
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Zoommöte i SeniorNet Tyresö.
Digitalt hopp för seniorer!
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