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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 lokala föreningarna men publiceras även på webbplatsen https://seniornet.se/
Följ oss även på Facebook.

Sommar, sommar, sommar!
Andra sommaren och ett virrvarr av tankar.
Trevar du också inför att gå ut i världen? Blir
livet som vanligt igen eller blir det aldrig
detsamma? Mycket har förändrats med stora
kliv. Sånt som tidigare var viktigt kanske inte
är det längre.
Men känslan av hoppfullhet finns ändå i luften
och en öppning är aningsbar.

Stort tack till dig och alla andra alla fantastiska volontärer och medlemmar som gjort att vår
verksamhet ändå varit levande. Vi har framför allt värnat om varandra. Samtidigt har vi
tillsammans blivit så mycket mer digitala och många kan nu använda videoverktyg vid
digitala träffar, caféer, juntor, kurser, cirklar, support och föreläsningar. Omställningen gick
snabbt och idérikedomen har varit stor.
Det pågår även aktiviteter under sommaren och här är några inspirerande exempel:
SeniorNet Göteborg har onsdagsöppet, klockan 10 -13 på Lotsgatan 9, hela sommaren.
Kaffe och bullar kommer finnas och möjlighet att använda datorerna i caféet. Upp till 50 personer är
tillåtet. Vill du ha support behöver du anmäla det via formulär på hemsidan.

SeniorNet Södermalm fortsätter med Kanel Digital i sommar på tisdagar klockan 13-15.
Länk till videomötet Kanel Digital. Det är trevligt och lättillgängligt på alla sätt. Vill du även
ha IT-support, kan du anmäla det till support@snso.se
Seniornet Örebro välkomnar alla att delta i föreningens SNÖ på tisdag; molnbaserad ITträff under sommarens alla tisdagar kl.14-16. Per Tegevi leder träffarna och deltagare delar
erfarenheter och hjälper varandra med tips från IT-världen. Länk till SNÖ på tisdag
https://zoom.us/j/99918717090
SeniorNet Täby erbjuder digitala träffar via Zoom under sommaren och har även telefonsupport. Teman är intressanta och praktiska funktioner/appar för din PC och Smartphone
samt frågor, tips, nyheter med mera.
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SeniorNet Tyresö har veckoträffar via Zoom på måndagar klockan 15.30 även i sommar.
Träffarna är till för att få en pratstund och hjälp med datorproblem direkt eller genom att
komma överens om en senare telefonkontakt/videokontakt med någon av handledarna.
SeniorNet Uppsala erbjuder Digital-fika en del måndagar och tisdagar även under sommaren. De kommer att läggas ut som vanligt på sidan Aktiviteter, så ta för vana att gå in och
kolla på hemsidan lite då och då även i sommar.

Årsstämman står bakom SenIorNet Swedens arbete och planer
Vid årsstämman den 27 maj deltog drygt 70 medlemmar varav närmare ett 40-tal ombud.
Rose-Marie Frebran hälsade välkommen och inledde stämman med att ”Vi har lärt oss en
hel del under pandemiåret. Vi är mycket mer digitala och har fått en tillgång och styrka att
ta med oss för framtiden. Vi har tappat medlemmar men vi ser stora möjligheter i en nystart
i höst".
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamheten 2020 och budget och verksamhetsplan
för 2021 godkändes.
Styrelse, vald av stämman
Styrelseordförande: Carl-Olof Strand (ny)
Ledamöter: Jan Bladh, Lars Bogren, Ann-Sofi Colliander, Rosie Rothstein (ny),
Marta Sandén (ny), Rolf Severin (ny), Bo Skandevall (ny) och Birgitta Strinnlund.
Suppleanter: Beatrice Johansson (ny) och Barbro Isaksson (ny).
Styrelsen 2021
Revisorer: Föreningsrevisor: Terttu Bohlin (ny)
Revisorssuppleant: Lars Lindstammer
Auktoriserad revisor: Johanna Hellström, Grant Thornton
Suppleant: Josefin Fors, Grant Thornton
Valberedning: Lennart Gunnarson, Angela Berglund (ny) och Mona Eklöf.
Nya stadgar 2021
Stämman sa ja till styrelsens förslag till nya stadgar efter de kompletteringar och justeringar
som beslutades vid årsstämman.
SeniorNet Swedens stadgar 27 maj 2021
Stort tack
Rose-Marie Frebran framförde ett stort och varmt tack till Ewa-Britt Olsson, kassör och
Arne Eskilsson, ledamot som båda valt att lämna sina respektive uppdrag i styrelsen.
Stort tack riktades även till Jerker Hansson, föreningsrevisor och Solvig Grönstedt, valberedningen som också avgår från sina uppdrag.
Carl-Olof Strand avtackade Rose-Marie Frebran för mycket betydelsefulla insatser som ordförande för vår förening under de tre senaste åren.
Lyckat digitalt möte
Årsstämman genomfördes digitalt efter konstens alla regler. Eva Blommegård, Carl-Olof
Strand, och Per Tegevi var värdar och höll ihop hela mötet och tillsammans med ordförande
Anders Åberg kunde processen i alla dess delar inkluderande många omröstningar genomföras utan nämnvärda problem.
SeniorNet Swedens Årsstämma 2021
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Hederspris till vår förening Det gyllene förstoringsglaset
Vårens glada överraskning. SeniorNet Sweden tilldelades ett hederspris och fick ta emot ett
Diplom av Internetstiftelsen och Källkritikbyrån avseende ”Det gyllene förstoringsglaset”.
Priset delades ut den 13 mars 2021 på Källkritikens dag.
”Föreningen har metodiskt och enträget arbetat fram en trygg gemenskap där Sveriges
seniorer kan lära av varandra”. Läs hela motiveringen under rubriken Hederspris till äldrestödjare. Internetstiftelsen – Det gyllene förstoringsglaset.

Nya öppna digitala seminarier fortsätter i höst
En försiktig start gjordes i början av pandemin med digitala möten via Zoom riktade till
lokala föreningarna. Efter hand har vi haft mer öppna seminarier för alla medlemmar och
även för andra intresserade. Hundratals medlemmar har lyckats koppla upp sig på varje
seminarium vilket har varit både spännande och glädjande.
Följande seminarier har genomförts under våren 2021
Digital delaktighet med PTS! 21 maj.
Dataspel för nöje, gemenskap och hjärngympa, Inger Grotteblad, 23 april.
Lär dig ta bättre bilder – fototips och inspiration, Anna Kagebeck, 26 mars.
SeniorNet Sweden väljer använda Zoom! 26 februari.
Marta Sandén ser en nystart för SeniorNet, 26 februari.
Bedrägerier och annat otyg, Jan Olsson, NOA, 29 januari.
Länk till Sammanfattning och seminariepresentationer.
Det har kommit in flera önskemål om att fortsätta med digitala föreläsningar även i höst.
Och vi kan redan nu berätta att Emma Frans är inbjuden och kommer föreläsa om Källkritik vid vårt oktoberseminarium. Så reservera tiden i din almanacka. Emma Frans är doktor i medicinsk epidemiologi. Hon är forskare vid Karolinska institutet, vetenskapsskribent
i Svenska Dagbladet och har kallats för en av de roligaste svenskarna på Twitter.
Tid: 1 oktober klockan 10-11.30. Digitalt via Zoom.
Inbjudan till seminariet om Källkritik skickas ut i höst.
Ett annat trevligt initiativ kommer från SeniorNet Örebro.
Välkommen till ”5G – på riktigt!” en föreläsning som ges av Jon Gamble, Ericssons
Business Builder exklusivt för SeniorNet Sweden.
Tid: 1 september 2021 klockan 14, boka in tiden.
Plats: Digitalt via Teams – länk publiceras i augusti.
Evenemanget är kostnadsfritt och ingen föranmälan behövs. Mer information om föreläsningen kommer i augusti. Föredraget 5G på riktigt har initierats av SeniorNet Örebro som i
kontakter med Ericsson önskat information om 5G för sina medlemmar och för alla
medlemmar i SeniorNet Sweden. Kontaktperson: Per Tegevi, SeniorNet Örebro.
Vi planerar även för ett uppstartsseminarium för lokala föreningsstyrelserna i september.
Välkommen till flera spännande föreläsningar i höst!
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Digitalare tillsammans med DigiCare Tillsammans
DigiCare Tillsammans är en digital mötesplats med syftet att ge alla Sveriges seniorer en
roligare vardag genom sociala och intressanta videoträffar. Appen fungerar i smarta mobiler
och surfplattor.
Här är några exempel på SeniorNet träffar:
Digitalare tillsammans med olika SeniorNet föreningar
Digitalfika, prat om digitala tjänster, strul och ros, Mikael Balte, SeniorNet Sollentuna
Kanel Digital med SeniorNet Södermalm
SeniorNets fotoklubb med Henke Råssmo, Hässelby/Vällingby o Carl-Olof Strand,Tyresö.
SNÖ på tisdag med Per Tegevi, SeniorNet Örebro
Länk till kommande SeniorNet träffar via DigiCare Tillsammans.
Du deltar helt gratis via appen DigiCare Tillsammans

Vi väljer använda Zoom!
Ambitionen är att bidra till att alla som vill ska kunna använda videoverktyg för att delta och
medverka i digitala kurser, cirklar, caféer, träffar, föreläsningar och möten, både nu under
pandemin och även i fortsättningen som komplement till fysiska träffar
Vi väljer Zoom som verktyg för att ha en bas för information och utbyte. Vi är glada för det
stora engagemanget på våra gemensamma digitala träffar. En särskilt positiv effekt är vi
med lätthet kan ses och ha en dialog inom hela nätverket oavsett bostadsort.
Zoomspecial uppdaterad sida om att använda Zoom, maj 2021
Svarar för innehållet gör: Eva Blommegård, SeniorNet Tyresö, Stefan Löfquist, SeniorNet
Södermalm och Per Tegevi, SeniorNet Örebro.
Bidra gärna med ytterligare material och lämna synpunkter på innehållet.

Artikel om vår verksamhet i Expressenbilagan 20 mars
Seniorer och hälsa är rubriken i Expressens Stockholmsbilaga den 20 mars. I bilagan finns
en artikel där Carl-Olof Strand intervjuas. En utmärkt möjlighet att sprida information om
vår verksamhet. Dela gärna artikeln med andra.
SeniorNet artikel i Expressens bilaga 20 mars.

Seniorer lär seniorer använda digital teknik
Det finns ett uppdaterat ett informationsblad om vår verksamhet och vi använder numera
genomgående devisen ”Seniorer lär seniorer använda digital teknik”. Den finns i stadgarna
och i verksamhetsplanen för 2021.
SeniorNet Sweden – informationsblad maj 2021.

Informationssäkerhet bra tema under oktober månad
Oktober är informationssäkerhetsmånaden. Då pågår en rad aktiviteter som Tänk Säkert och
Digital idag. ”Bli säker på nätet” är ett särskilt event, 15 oktober 2021 klockan 9-11, vilket
arrangeras av Internetstiftelsen. Övriga som är med i programmet, är bland annat Polisen,
BankID och Svensk Handel.
4

Mer information om programmet kommer i augusti. Bli-säker på nätet-eventet 15 oktober
kommer sändas via liveström på Youtube från Internetstiftelsen. Vi medverkar/uppmärksammar eventet och vårt varumärke kommer synas vid sändningen.
IT-säkerhet är ett ständigt angeläget tema för vår verksamhet. Ha gärna säkerhet som
tema på träffar/cirklar/kurser under oktober månad. Det kommer finnas massor av inspirationsmaterial. Vi inleder också med Källkritik på det öppna oktoberseminariet.
Länk till Tänk Säkert 2020, MSB. Uppdateras i höst.
Länk till Digital idag

Samverkan med Volontärbyrån
Volontärbyrån genomför en stor kommunikationskampanj till hösen för att öka engagemanget för seniorer, samt synliggöra organisationer inom Stockholm stad som riktar sin verksamhet till seniorer.
Vi har blivit tillfrågade och har svarat ja till att medverka i kampanjen på olika sätt bland
annat genom intervjuer och filmklipp från SeniorNet Tyresö.
Volontärbyrån vill stötta i att förmedla fler uppdrag och därigenom öka antalet volontärer/frivilliga som vill engagera sig.

Samarbete med Riksförbundet HjärtLung
SeniorNet Sweden inleder nu ett samarbete med Riksförbundet HjärtLung om en försöksverksamhet som innebär att medlemmar i HjärtLung deltar i våra aktiviteter på samma sätt
som fullvärdiga medlemmar i SeniorNet Sweden.
Berörda lokala föreningar i försöksverksamheten är: SeniorNet Botkyrka och SeniorNet
Salem, SeniorNet Göteborg samt SeniorNet Örebro.
Försöksverksamheten startar i september och pågår under höstterminen. Försöket utvärderas
i december 2021 med sikte på att det utvecklas till ett fullskaligt samarbete.

Tack för förtroendet som ordförande i SeniorNet Sweden!
Att blir ordförande är definitivt inget som jag planerat eller ens tänkt på förrän en bit in på
vårkanten när jag blev kontaktad av valberedningen. Egentligen borde någon yngre fått uppdraget, 75 år är lite väl i överkant. Men å andra sidan är jag jämnårig med Donald Trump,
George Bush d y och Bill Clinton och några år yngre än Joe Biden! Och dom har ju inte dragit
sig tillbaka helt! Barbro Westerholm, 87 år, har myntat begreppet ”årsrika” och arbetar för
fullt. PRO ordförde Christina Tallberg är 78 år.
Jag hoppas kunna ha nytta av min långa chefserfarenhet på Posten bland annat som ekonomichef och IT-chef. Men också av mina tidigare uppgifter i styrelser i flera andra ideella
organisationer. Lite hjälp får jag nog också av min IT-intresserade fru och av mina tre barn
och åtta barnbarn.
Jag blev SeniorNet-medlem 2011, samtidigt som jag gick i pension. Började som webbansvarig i SeniorNet Tyresö och blev sedan styrelseledamot, vice ordförande och de senaste
fem åren ordförande i föreningen. Lämnade dock ordförandeuppdraget i Tyresö vid årsmötet
2021 men arbetar kvar i styrelsen som vice ordförande.
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Min kontakt med SeniorNet Sweden på central nivå tog sin början genom att jag var representant för Tyresö vid SeniorNet Swedens årsmöten och verksamhetskonferenser. Jag har
också varit ledamot i valberedningen för SeniorNet Sweden och blev invald i styrelsen 2018
först som sekreterare och sedan vice ordförande. Jag har under min styrelsetid varit ordförande i Framtidsgruppen och blev lite mer av en slump i början av pandemin utnämnd till
”Zoom-general” i Coronagruppen.
Ser fram emot en återstart i höst
Nu har jag alltså tagit på mig ordföranderollen för åtminstone ett år framåt. Jag tänker att det
allra viktigaste nu är att vi i hela nätverket kan göra en framgångsrik återstart i höst. Vi
behöver och hoppas vinna tillbaka förlorade medlemmar.
Digitaliseringen med Zoom och andra videoverktyg har öppnat för nya möjligheter. Det
underlättar kontakter inom hela nätverket och ger förutsättningar för ett ökat samarbete
mellan föreningar. SeniorNet Sweden kommer också fortsätta med föreläsningar riktade till
alla medlemmar.
Jag vill försöka driva utvecklingsfrågor via utskott/arbetsgrupper med deltagare från både
central och lokal nivå. Ett centralt administrerat och digitalt verksamhetsutbud kan också
vara ett komplement.
Jag har en stark förhoppning om att kunna öppna flera SeniorNet-föreningar på nya orter
med stöd av externa medel. Att åstadkomma ett förbättrat samarbete med andra seniororganisationer, kommuner, bibliotek etcetera de närmaste åren är ett annat viktigt område.
Engagerar mig ideellt för att det betyder något för någon annan
Så några ord om ideellt engagemang. För att min ideella insats ska kännas meningsfull måste
den betyda något för någon annan. Jag jobbar ideellt därför att jag tycker mig ha en uppgift,
en ”mission”.
Jag vill göra något gott för andra. Men insatsen måste också bidra till mitt eget välbefinnande, vara roligt och en utmaning på samma gång i ett liv som annars kan tendera att bli
allt mindre meningsfyllt med åren.
Från Pessimistbältet till en miljö av optimism och visioner
Är född och uppvuxen i Piteå, i det norrbottniska pessimistbältet. Du kanske känner till
”pessimistkonsulten” Ronny Eriksson. ”Jag vakna på morron å så var den dan förstörd”,
”Fåål smörgåsa nedi potta så no jämt sko smöre ner …” För mina styrelsevänner i Tyresö
har jag några gånger till eget gitarrkomp sjungit några av Ronnys pessimistsånger, ”Det är
lika bra att sluta drömma – det går åt helvete i alla fall, för om man drömmer om Paris
hamnar man på någe vis lik förbannat i Hudiksvall”.
Det finns idag i och för sig många anledningar till att vara lite pessimist inte minst när det
gäller klimatkrisen. Men inför det här uppdraget i SeniorNet Sweden känner jag idag
optimism, vi har en bra startsituation när pandemin tonar ut, och vi har goda förutsättningar
att göra något bra tillsamman de närmaste åren.
Jag har svårt för att bara förvalta, och jag vill främst bidra till att förändra och utveckla. Kan
nog ibland uppfattas som för mycket ”visionär”. Men nu har jag blivit vald och då blir det
en del visioner som du och alla i organisationen får hjälpa mig med att sålla bland.
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Det är faktiskt ett gyllene tillfälle att nu utveckla och bredda vår verksamhet, i en tid när
äldres digitala utanförskap bland annat genom pandemin blivit ett så stort och viktigt ämne
i samhällsdebatten.
Än en gång tack för förtroendet. Låt oss jobba tillsammans för seniorers digitala delaktighet
och för vårt eget höga nöjes skull.
Carl-Olof (Calle) Strand

Styrelsemötet
SeniorNet Swedens första styrelsemöte efter stämman var den 14 juni. Carl-Olof Strand
hälsade välkommen. Mötet inleddes med en presentationsrunda och genomgång av verksamhetsplanen. Marta Sandén utsågs till sekreterare i styrelsen. Styrelsens sammansättning.
Mötet handlade till stor del om styrelsens arbetssätt och ledamöternas roller. Arbetet kommer
att delas in utskott för Ekonomi, Utbildning, Digitala satsningar, Samarbeten, Teknik, Marknadsföring och kommunikation samt Föreningsutveckling. Därtill finns ett Arbetsutskott
som förbereder styrelsens möten.
Klart är att Digitala utskottet arbetar vidare med öppna seminarier i höst för både medlemmar
och lokala föreningar. Utbildningsutskottet förbereder en ansökan om medel för en satsning
på en Utbildningsportal. En överenskommelse har tecknats med Riksföreningen HjärtLung
om försöksverksamhet för samarbete föreningarna emellan.
De nya stadgarna som lades fast på stämman finns nu utlagda på webbplatsen.

Glada
Sommarhälsningar

Carl-Olof Strand
Ordförande, SeniorNet Sweden

SeniorNet mail skickas till: styrelseledamöter, klubbadministratörer och webbansvariga
samt revisorer och valberedning. Sprid gärna informationen vidare inom din lokala
verksamhet.
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 Följ oss även på Facebook.
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Några SeniorNet bilder

Carl-Olof Strand, ny ordförande.

Windows!

Rose-Marie Frebran avtackad.

SeniorNet möten via Zoom.

Dagny 109 år, vår hedersmedlem.

Jordgubbar förstås!

Beställ via QR-kod i Spanien.

Snart är vi där!

Ljuvligt rapsfält i Göteborg.
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