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                                                                                         SeniorNet Sweden 

                           SeniorNet mail nr 2 

     augusti 2021  

 

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. 

 

 
En ny början i höst även om kantad med fråge-

tecken. En trevande men optimistisk start med 

blandade känslor. Vi prövar oss fram.  

Gemensamt är att vi alla längtar efter fysiska 

möten. Men vi har även med oss lärdomarna och 

fördelarna med att koppla upp till videomöten.  

Idérikedomen har varit stor även under som-

maren och ett stort tack till alla volontärer som 

oförtrutet bidrar till digital delaktighet. 

 

 
 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer är det som vi ytterst har att 
förhålla oss till inför en uppstart med fysiska möten under hösten. Just nu är det återigen 
ökad smittspridning och även om du är fullvaccinerad kan du bli smittad och/eller sprida 
smitta vidare. Folkhälsomyndigheten, nationella och allmänna råd 
 
Alla ska vi givetvis fortsätta vara noggranna med avstånd, sanering, handtvätt och gärna ut-
trycka att både handledare och besökare ska vara fullvaccinerade och friska/inte ha symp-
tom. SeniorNet Södermalm har förberett noggrant och arbetar för att göra verksamheten 
smittsäker i och med uppstarten av Kanelbullen. Ta del av föreningens instruktioner.  
 

Enkät om SeniorNet före, under och efter pandemin  
SeniorNet Sweden har genomfört en enkät under sommaren för att fånga upp lokala önske-
mål och få en bild av hur det ser ut allmänt inför höstens nystart. Det är glädjande att 30  
föreningar har svarat på enkäten. Svaren är lämnade av ordförande/vice ordförande i re-
spektive förening. Stort tack för alla värdefulla svar. 
 
Du kan se enkäten i sin helhet sammanställd utifrån de svar som lämnats in. En ny fil kommer 
bättre anpassad på sidan.  
 
Har din förening arrangerat digitala aktiviteter under pandemin? 
Av enkäten framgår att digitala aktiviteter har ökat från termin till termin och för våren 
2021 svarade 83 procent att man haft digitala aktiviteter. Några föreningar har dock inte 
kommit igång med digitala möten under hela pandemin. 80 procent av föreningarna har 
erbjudit support via telefon och därefter kommer Zoommöten där 60 procent använt verk-
tyget. Hälften av föreningarna har även använt TeamViewer.  

https://seniornet.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://snso.se/om-klubben/smittskydd/
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2021/08/Resultat-Enka%CC%88t-om-SeniorNet-under-och-efter-pandemin.pdf
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Hur planerar din SeniorNet-förening att göra med verksamheten i när pandemirestriktio-
nerna upphört?  På frågan svarade nästan alla att man planerar för både fysiska och digitala 
aktiviteter redan under hösten 2021. Några få planerar endast för fysiska möten.  
 
Beträffande medlemsutvecklingen tror hälften av föreningarna att det blir en viss ökning 
av antalet medlemmar och drygt 15 procent anger oförändrat antal medlemmar de närma-
ste åren. Ett fåtal tror att det blir många fler medlemmar. Med andra ord är det mer än 
hälften som lutar åt en viss utveckling. 
 
Många föreningar ser en nystart i höst och huvuddelen kommer skicka ut personliga brev 
till alla medlemmar och även till de medlemmar som lämnat under pandemin. Annonsering 
i lokalpressen och sociala medier samt att återuppta kontakterna med biblioteken ligger 
också högt upp på agendan.  
 
Ytterligare initiativ är att lämna flygblad i butiker som säljer elektronik. Vidare uppslag är 
att annonsera på kund-anslagstavlor i livsmedelsbutiker och även affischera på vårdcen-
traler och kommunens anslagstavlor både fysiska och digitala. Samarbeten med andra 
pensionärsorganisationer och föreningen Hela Sverige ska leva är andra initiativ. 
 
Vad tycker du är de viktigaste sakerna som SeniorNet Swedens riksorganisation ska göra 
det närmaste året? I topp står Fortsätta med digitala föreläsningar för medlemmar och 
informations/dialogmöten med lokala föreningarna samt att skapa en utbildningsportal. 
Huvuddelen av föreningarna är också nöjda med genomförandet av årsmöten via Zoom 
och ser att formen kan fortsätta.  
 

Ny lösning för SeniorNet Swedens kansliuppgifter  
Vår kanslist har på egen begäran sagt upp sig från sin tjänst på centrala kansliet. Styrelsen 
har framfört sitt varma tack till Helen för ett fantastiskt genomfört arbete som betytt mycket 
för föreningen.  
 
Istället för att på kort tid försöka återanställa en administratör har styrelsens arbetsutskott 
under sommaren diskuterat olika möjligheter att fördela de centrala uppgifterna områdesvis 
och i form av uppdrag till flera personer inom organisationen som har god kännedom om 
vad arbetet innebär.  
 
Styrelsen står nu bakom den lösning som genomförs på prov under hösten. Stort tack till alla 
som medverkar till att detta blir möjligt. 
 
Inkommande mejl  
Mona Eklöf, ledamot i digitala utskottet svarar för hantering av inkommande mejl till kansli-
adressen kansli@seniornet.se 
 
Telefontid för föreningens officiella telefon 076 027 27 17  
En telefontid införs på måndagar klockan 09.30 - 12.30. Barbro Isaksson, suppleant i styrel-
sen bemannar telefontiden. Övriga tider kopplas samtalen till en telefonsvarare med ett 
röstmeddelande om telefontiden, hänvisning till vår hemsida och mejladress. Det finns 
givetvis också möjlighet att tala in meddelanden som besvaras så snart det går.  
 
 

mailto:kansli@seniornet.se
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Behörigheter, avtal och arkivering  
Jan Bladh, kassör i styrelsen tar hand om frågor avseende behörigheter, avtal och har redan 
infört en ny arkiveringslösning i Google drive.  Jan har även utvecklat telefonlösningen.  
 
Styrelseadministration   
Styrelsens ledamöter kommer hantera styrelseadministrativa uppgifter inom utskotten och 
främst arbetsutskottet. Uppgifter i samband med exempelvis årsstämman förväntas kunna 
genomföras av arbetsgrupper. 
 
Medlemssystemet och frågor kring medlemskap  
Rolf Severin, ledamot i SeniorNet Sweden styrelse, svarar som tidigare för utveckling och 
förvaltning av medlemssystemet och hantering av frågor kring medlemskapet med viss över-
lappning av uppgifter som tidigare sköttes av kanslisten.  
 
Webbhotellet graderas upp  
Under en längre period har vi legat kvar i en utgående version på vårt WEB hotell. Vi har nu 
gjort en överenskommelse med FSDATA om att genomföra en flytt till en nyare plattform. 
  

Planen är att flytten genomförs under tiden 6 - 10 september och beräknas ta 3 - 5 timmar. 
Avvakta om möjligt med uppdateringar och ändringar på webbplatsen under denna vecka. 
Arbetet bör inte leda fram till någon driftsstörning, men man kan aldrig riktigt veta 
Ansvarig för och initiativtagare till att göra förändringen är Jan Bladh.  
 

Nystart seminarium 10 september – digital föreningsträff   
Det ser ljusare ut och din förening är säkert på gång med nya aktiviteter, både fysiska och 
digitala. Dela gärna med dig av dina tankar, planer och erfarenheter hittills.  
 
SeniorNet Sweden bjuder in till ett digitalt föreningsseminarium för att diskutera hur man 
på bästa sätt öppnar upp verksamheten under hösten. Hur lockar vi medlemmar tillbaka 
som lämnat och hur värvar vi nya medlemmar?  
 
Vad behöver göras och vilka kommunikationsinsatser fungerar bäst? Finns det specifika 
temaområden som är särskilt viktiga under hösten exempelvis mobilt BankID, säkerhet, 
Wifi-lösningar, molnhantering etc. Bakgrundsmaterial är bland annat enkätsvaren som 
sammanställts.  
 
Tid: 10 september klockan 10 - 12, digitalt via Zoom 
En särskild inbjudan skickas till respektive förenings styrelseledamöter.   
 
Nästkommande föreningsträff som går under rubriken Digital delaktighet är inbokad till  
5 november klockan 10 - 12 och även den träffen sker digitalt via Zoom.  
 

Nya öppna digitala seminarier fortsätter i höst 
Det har kommit in önskemål om att fortsätta digitala föreläsningar även i höst.  

5G – på riktigt, 1 september  
Ett trevligt initiativ kommer från SeniorNet Örebro. Välkommen till ”5G – på riktigt!” en före-
läsning av Jon Gamble, Ericssons Business Builder exklusivt för SeniorNet Sweden. 
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Tid: 1 september 2021 klockan 14  
Plats: Digitalt via Teams – länk finns på SeniorNet Örebros hemsida. 
 
5G evenemanget är kostnadsfritt och ingen föranmälan behövs. Kontaktperson: Per Tegevi, 
SeniorNet Örebro.  
 
Källkritik, 1 oktober  
Emma Frans är inbjuden och föreläser 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 skickas ut inom kort.  
 
Säkerhet på nätet, 3 december 
Säkerhetsfrågor är alltid aktuella och gäller för alla. Föreläsning och en uppföljning av aktivi-
teter under säkerhetsmånaden oktober.  
Tid: 3 december klockan 10-11.30, digitalt via Zoom. 
Mer information kommer.  
 
Välkommen till våra aktuella föreläsningar i höst! 
 

Informationsinsatser inför höstens uppstart 
Syftet med höstens kommunikationsinsatser är att komma igång och inspirera, synas och 
höras, göra oss aktuella på nytt, skapa intresse för vår förening för att locka både nya med-
lemmar och aktiva till vår förening. 
 
Annonser i Seniorpressen 
Viss annonsering är påbörjad inför hösten, bland annat annonser i PRO tidningen, SPF 
Senioren och 1,6 miljoner klubbens tidning vilka ges ut under september/oktober.  
 
Ex på Annons SeniorNet Sweden ht 2021 pdf  
 
Erbjudande om gratis medlemskap från 1 september till årets slut  
Ett bra sätt att locka nya medlemmar under hösten bör vara att upplysa om att den som 
ansluter som medlem från 1 september 2021 får årets kommande månader helt gratis. Och 
medlemskapet gäller sedan för hela året 2022.  
 
SeniorNet har mött pandemin. Pressmeddelande 21 juni 2021 
Ett pressmeddelande gick ut i slutet av juni för att berätta om att föreningen fått en ny 
ordförande och samtidigt kunna ge information om vår verksamhet.  
 
- 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. 
 

Pressmeddelande SeniorNet Sweden, 21 juni 2021 

https://orebro.seniornet.se/
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2021/08/SeniorNet-Sweden-annons-16-milj-26-juli.pdf
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2021/06/Pressmeddelande-juni-2021_def-version-21-juni.pdf
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2021/06/Pressmeddelande-juni-2021_def-version-21-juni.pdf
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Seniorer lär seniorer använda digital teknik  
Det finns ett uppdaterat informationsblad om vår verksamhet och vi använder numera ge-
nomgående devisen ”Seniorer lär seniorer använda digital teknik”. Idén  finns angiven i stad-
garna och i verksamhetsplanen för 2021.  
 

SeniorNet Sweden – informationsblad maj 2021. 

 
Artikel om vår verksamhet i Expressenbilagan 20 mars  
Redan i våras nappade vi på ett fördelaktigt erbjudande om en artikel i Expressenbilagan; 
Seniorer och hälsa 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/innehållet  
med andra. 
  

SeniorNet artikel i Expressens bilaga 20 mars, en uppdaterad även i höst. 

 
Funderingar kring höstens mässor  
Kommunikationsinsatser inför höstens nystart har diskuterats i styrelsen, bland annat delta-
gande i mässor. Hittills i år är mässan i Kungälv bokad och det är Senior Net Göteborg genom 
Mona Eklöf som svarar för arbetet kring mässan.  
 
I dagsläget är det ännu oklart om deltagande vid Seniormässan i Stockholm 19 - 21 oktober, 
även om intentionen är att kunna bemanna en monter,  naturligtvis förutsatt att mässan blir 
av. SeniorNet Uppsala avstår ifrån att vara utställare på höstens 60+ mässa bland annat mot 
bakgrund av att man tidigare inte fått särskilt god utdelning vad gäller nya medlemmar.  
 
Det är inte alltid lätt att direkt utläsa effekterna av att finnas med på mässor, men erfaren-
heterna hittills av exempelvis Seniormässan är att det är ett utmärkt tillfälle att knyta kon-
takter för samarbeten, i viss mån värva medlemmar/gärna genom att ha ett erbjudande men 
kanske främst för att hitta nya handledare. Mässan är också en kunskapsbank och ger in-
spiration till nya teman och det fortsatta arbetet. Montrar med Digitala hjälpmedel är fre-
kvent på mässan.  

 

Några exempel på aktiviteter i lokala föreningar 
Så här planerar några lokala föreningar inför hösten. Huvuddelen av föreningarna har för 
avsikt att komma igång från mitten av september/början av oktober. Några är redan igång.  
 
Botkyrka, har ett program för hösten.  
 

Växjö har publicerat Kurser och anmälan på hemsidan  
 

Örebro, vad händer nu? 
 

Södermalm, efterlängtad nystart av Kanelbullen internetcafé 23 augusti 
 

Täby har informationsmöte om höstens aktiviteter den 9 september  
 

Göteborg har öppnat på Lotsgatan och har ett schema för höstens cirklar  
 

SeniorNet Kungsholmen startar på distans men hoppas på fysiska möten 
 

https://seniornet.se/wp-content/uploads/2021/05/SeniorNet-Sweden-2021-informationsblad-15-maj.pdf
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2021/03/SeniorNet-RED-halv.pdf
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2021/08/TAabcSeniorNet-Botkyrka-program-ht-2021-v-24-augusti-tryck_TA.pdf
https://www.seniornetvaxjo.se/kurser1.html
https://orebro.seniornet.se/
https://snso.se/
https://taby.seniornet.se/
https://taby.seniornet.se/
https://goteborg.seniornet.se/cirkelschema/
https://kungsholmen.seniornet.se/program/kurser/
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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: 
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  
Alla DigiCare Tillsammans-träffar uppdateras dagligen på vår startsida på webbplatsen.  
 

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 i Zoomspecial  gör: Eva Blommegård, SeniorNet Tyresö, Stefan Löfquist, 
SeniorNet Södermalm och Per Tegevi, SeniorNet Örebro. 
 
Bidra gärna med ytterligare material och lämna synpunkter på innehållet.  
 
Videoverktyget Teams ett alternativ värt att pröva 
Per Tegevi, SeniorNet Örebro har startat ett Teams-nätverk (kallas SNätverk) för erfarenhets-
utbyte om verktyget lokala föreningar emellan. Videoverktyget Teams har bland annat bra 
funktioner för dokumenthantering. Kontakt: Per Tegevi, teknik@telia.com 
 

Utbildningsportal  SeniorNet Studera  
En ansökan om medel för en utbildningsportal för SeniorNet Sweden har lämnats in till Infra-
strukturdepartementet. Arbetet med att bygga portalen pågår redan och leds av Mikael 
Balte, SeniorNet Sollentuna och Ann Sofi Colliander, styrelsen SeniorNet Sweden. Portalen 
går under projektnamnet SeniorNet Studera och kommer även inkludera Handledarguiden.   
 
Preliminärt i inledningen till portalen står: Här hittar du material för att lära dig mer om det 
digitala livet. Det finns material för dig som ska leda en studiecirkel men också material för 
självstudier. Här finns material för dig som känner dig obekväm med det digitaliska och vill 
pröva på att lära dig. Här finns även material för dig som är nyfiken och vill lära dig ännu mer. 
Nu håller vi tummarna för att medlen beviljas!  
 

https://meetups.digicareapp.com/meetup-list?p=eyJzcG9uc29ySWQiOjZ9
https://www.digicareapp.com/tillsammans/
https://seniornet.se/zoom-instruktioner/
mailto:teknik@telia.com
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Samverkan om informationssäkerhet   
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. Det är också ett 30 tal organisationer som bidrar till att förmedla 
budskapet till olika målgrupper.  
 
Vi har en viktig roll och medverkar för att nå ut till alla våra medlemmar och seniorer i allmän-
het.  Lanseringen av programmet publiceras den 1 september. Bli-säker på nätet-eventet 15 
oktober kommer sändas via liveström på Youtube från Internetstiftelsen.  
 
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 inspirations-
material och vid lanseringen av bli säker på nätet vilken  sker den 1 september annonserar 
vi via alla våra kanaler. Sprid gärna informationen vidare.  
 
Länk till Tänk Säkert 2020, MSB.  
Länk till Digital idag  
Länk till Internetstiftelsen, Internetkunskap, ämne IT-brott 

   

Samverkan med Volontärbyrån 
Volontärbyrån genomför en stor kommunikationskampanj med start i mitten av september 
för att öka engagemanget hos seniorer, samt synliggöra organisationer inom Stockholms 
stad som riktar sin verksamhet till seniorer. 
 
Vi deltar i kampanjen på olika sätt bland har SeniorNet Tyresö medverkat i ett filmklipp som 
vi hoppas kommer med.   
 
Volontärbyrån vill stötta i att förmedla fler uppdrag och därigenom öka antalet volontärer-
/frivilliga som vill engagera sig. Använd gärna Volontärbyrån för att annonsera uppdrag för 
volontärer. Det är lätt att lägga in annonser och det kan vara lyckosamt. Det kostar ingenting.  
Just nu ligger tre SeniorNet annonser publicerade på Volontärbyrån. 
  
Sök volontärer | Volontärbyrån (volontarbyran.org) 
 

Nå fler frivilliga med Volontärbyrån.pdf  
 

Avtal om samverkan med Riksförbundet HjärtLung 
SeniorNet Sweden har nu ett samarbete med Riksförbundet HjärtLung om en försöksverk-
samhet 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/SeniorNet Salem, 
SeniorNet Göteborg samt SeniorNet Örebro. Därutöver finns intresse från HjärtLung i Solna/-
Sundbyberg om ett samarbete och SeniorNet Bromma undersöker för närvarande möjlighet-
erna att ta emot deltagare från HjärtLung  Solna/Sundbyberg.  
 
Försöksverksamheten startar i september och pågår under höstterminen. Försöket utvärde-
ras i december 2021 med sikte på att det utvecklas till ett fullskaligt samarbete. 
 

https://www.msb.se/tanksakert/
https://digitalidag.org/
https://internetkunskap.se/amne/it-brott/
https://www.volontarbyran.org/sok-volontarer
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2021/08/Presentation-aldrenatverket-27-augusti.pdf
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Tekniklyftet – Ensamhetskommissionen  
Ensamhetskommissionen är ett politiskt obundet initiativ som jobbar brett mot 

ensamheten bland äldre i Sverige. Ordförande är journalisten Amelia Adamo. Initiativet 

finansieras av välfärdsteknikföretaget Doro.  

Ensamhetskommissionen har påbörjat en exempelbank, en sammanställning över goda 

initiativ och projekt som arbetar mot ensamhet. Förhoppningen är att exemplen ska 

inspirera och kunna spridas till fler. SeniorNet finns med under rubriken tekniklyftet och 

vidare samarbete kan bli aktuellt.   

Ensamhetskommissionen Tekniklyft    
 

Ny säsong av Seniorsurfarna på G – tema demokrati  
Snart börjar inspelningen av en tredje säsong av Seniorsurfarna. Denna gång utifrån temat 
att göra sin röst hörd digitalt och att påverka online.  
 
Nya säsongen sänds under valåret 2022 och är en del av Utbildningsradions demokratisats-
ning. Bland ämnena finns frågor om källkoll och netikett, säkerhet, hot och hat och visuell 
kommunikation utifrån smarta telefonens kamera. SeniorNet Sweden är representerad i re-
ferensgruppen som förnärvarande läser och lämnar synpunkter på manus inför inspelningen.   

 

Styrelsemöten  
SeniorNet Swedens hade ett extrainkallat styrelsemöte 16 augusti. Mötet handlade i huvud-
sak om den förändrade arbetssituationen mot bakgrund av att SeniorNet Swedens kanslist 
på egen begäran sagt upp sin tjänst.  
 
Kommunikationsinsatser inför höstens nystart diskuterades, bland annat annonsering och 
deltagande i mässor. Mest effekt väntas lokala insatser ha för att värva nya medlemmar och 
vinna tillbaka medlemmar som lämnat föreningen under pandemin. Frågan finns på agendan 
för föreningsmötet den 10 september.  
 
Vid det ordinarie styrelsemötet de 30 augusti gjordes en uppföljning av verksamhetsplanen. 
SeniorNet Swedens utskottsorganisation börjar ta form med utskott för: ekonomi, digitala 
aktiviteter, utbildning, samarbeten, föreningsutveckling, marknadsföring och kommunika-
tion samt styrelsens arbetsutskott. Den nya lösningen för SeniorNet Swedens kansliuppgifter 
fastställdes och prövas under  hösten.  Resultatet av enkäten kommenterades utifrån de 30 
svar som kommit in och presenteras på föreningsmötet den 10 september. Höstens digitala 
träffar och föreläsningar sker enligt önskemål och plan. 
 
Digital delaktighet en fråga om demokrati  
Hur kan SeniorNet börja arbeta inför valåret 2022? Idag är tillgång till Internet och grund-
läggande digitala kunskaper mer eller mindre ett krav för att vara delaktig i och tillgodogöra 
sig samhällets tjänster och service. Vi behöver i viss mån liksom de stora pensionärsorganisa-
tionerna göra oss hörda i detta sammanhang.  
 
Ska vi nischa oss i en fråga och exempelvis återigen ta upp frågan om wifi på äldreboenden 
eller ska vi ha en annan ansats? Styrelsen har lyft frågan och fortsättning följer.  
 
 

https://ensamhetskommissionen.se/
https://ensamhetskommissionen.se/initiativ/tekniklyft/
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Vår demokrati 100 år - Filmer på temat demokrati 
Här hittar du filmer på temat demokrati. https://vardemokrati.se/filmer/. I sex korta filmer 
svarar demokratiambassadör Emma Frans på frågor som rör allt från yttrandefriheten till 
näthat och styrelseskick, se filmen om desinformation.   

 

Glada hösthälsningar  
 
 
 
 
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. 
 
Lämna gärna bidrag till nyhetsbrevet och synpunkter på innehållet via mail till: seniornet22@gmail.com Följ 
oss även på Facebook. 

 
 

Några SeniorNet bilder inför hösten  

   

   Carl-Olof Strand, ordförande                                  SeniorNets fotoklubb                                         Digitalare tillsammans                                    
                                                                                                                                                                       med DigiCare tillsammans 

                
               Videomöten fortsätter även i höst                                             Initierade och startade mobiljuntan  
 
 

 

https://vardemokrati.se/filmer/?fbclid=IwAR2dBvrB1kLjtl80x_ssTR-A4VQu8NM0kvABf3lgdMTVD7b7OCVk_n3hvFI
https://youtu.be/hbmmgWWt2tE
mailto:seniornet22@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/SeniorNetSweden/posts/?ref=page_internal
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    Anmäl dig till kurser i Göteborg                                            Höstblommor                              Snart är vi där! 

 

  
         Feriepraktikanter på besök hos  SeniorNet Botkyrka                             SeniorNet Södermalms Kanel Digital  

                                                   

Hitta ett ord i ordkedjan  
Hitta ett ord genom att hoppa från bokstav till bokstav. Du kan bara hoppa mellan 
bokstäver som är knutna till varandra genom linjer. Lista ut var du ska börja. Alla bokstäver 
ska användas en gång för att hitta det tretton bokstäver långa ordet. 
 

                                 
Informationsmaterial Länkar  finns i bilderna. 

 

                                                                                                         
 

 

 

 

 
Bild 1 sid 1 : Lavendel, längtans blå blomma.  

 

https://seniornet.se/wp-content/uploads/2021/08/SeniorNet-Sweden-annons-16-milj-26-juli.pdf
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2021/05/SeniorNet-Sweden-2021-informationsblad-15-maj.pdf
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2021/03/SeniorNet-RED-halv.pdf

