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                                                                                      SeniorNet Sweden 

                           SeniorNet mejl nr 1 

     Januari 2022   

 

SeniorNet mejl är ett nyhetsbrev från SeniorNet Sweden med korta notiser om vad som 
pågår. Nyhetsbrevet är i första hand riktat till lokala föreningarna men publiceras även på 
webbplatsen https://seniornet.se/ 
Följ oss även på Facebook. 

 

 

En ny vår kantad med frågetecken Vårens nya 

program med planerade smörgåsbord av aktivi-

teter behövde snabbt göras om.  

Övergången till digitala möten blev återigen en 

realitet och ett flertal föreningar är redan igång.  

Ett stort tack till alla volontärer som oförtrutet 

bidrar till digital delaktighet och hanterar alla 

förändringar på ett fantastiskt sätt.  

 
 
 

Delta digitalt ett gott och beprövat alternativ! 
Återigen sker en snabb omställning. Flertalet föreningar växlar nu om till digitala möten och träffar 
via Zoom, Teams eller andra videoverktyg. Även support ges digitalt via videoverktyg eller telefon.  
 
Behöver du/din förening uppdatera kunskaperna om hur man använder videoverktyg så finns en 
Zoomspecial på hemsidan med Zoominstruktioner och kursmaterial.   
 
SeniorNet Södermalm bjuder in till Kanel Digital (via Zoom) som är en öppen gratissupport för alla.  
https://snso.se/support/kaneldigital/ 
 
Även fysiska möten kan hållas i viss mån men  under förutsättning att det går att uppfylla de 
rekommendationer som gäller. Lokaler med stora utrymmen,  antalet deltagare är begränsat, 
deltagarna är friska och har vaccinationsbevis etcetera. En hel del möten flyttas också fram i hopp 
om att det blir möjligt att träffas på riktigt senare under våren  
 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar också hänsyn till kommunens lokala råd 
och restriktioner. Alla har vi ett ansvar för att vara försiktiga så länge som det behövs.  
Folkhälsomyndigheten, nationella och allmänna råd 
__________________________________________________________________________ 
 

Årets första föreningsseminarium 4 februari  
En inbjudan till årets första digitala seminarium den 4 februari klockan 10 - 12 har gått ut till styrel-
seledamöter i alla lokala föreningar. Syftet är att  ha ett utbyte föreningar emellan och diskussion 
om aktuella frågor. På agendan står pandemieffekter, aktuella föreningsfrågor, utbildningsportal-
ens innehåll och lansering, nya samarbeten med mera.   
 
Nästkommande digitala föreningsseminarium är den 18 mars klockan 10-12.   
 

 

https://seniornet.se/
https://seniornet.se/aktuellt-och-nyheter/zoom-instruktioner/?fbclid=IwAR073B-ucjGWPamaj2_89kIyLT2cXwMJh_JNazbMJD2w3o2icqRE12aSbmY
https://snso.se/support/kaneldigital/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
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Medlemsseminarium 25 februari om säkerhet  
Kul att redan nu få annonsera att till vårens första digitala medlemsseminarium har vi bjudit in ingen 
mindre än Ann-Marie Eklund Löwinder, en av landets mest kända it-säkerhetsexperter. Hon har  
bland annat arbetat på Internetstiftelsen i många år. Numera har hon gått över till egen verksamhet 
och arbetar med utredningar/utbildningar och har ett flertal styrelseuppdrag i större organisati-
oner.  
 
Ann-Marie har också en av de fysiska nycklarna till internet i sin ägo, men att tanken är att hon ska 
lämna över nyckeln till en ny kryptoofficer när det blir möjligt.  
 
Tid:    Fredag  25 februari klockan 10.00 - 11.30 
Plats: Digitalt via Zoom.  
 
Föreläsningen är en fortsättning på tidigare seminarium Våga vara digital om säkerhet på internet. 
Ett ämne som är särskilt viktigt eftersom alla kan bli utsatta för nya digitala bedrägeriförsök, näthat 
med mera. Hur skyddar du dig för att våga vara internetanvändare? Hur undviker du att bli 
manipulerad inte minst under valåret?   
 
Nästa medlemsseminarium är fredag den 22 april klockan 10.00 - 11.30 med tema Välfärdsteknik.  
________________________________________________________________________________ 
 

SeniorNet Studera - publiceras under första kvartalet 2022 
SeniorNet Sweden har beviljats medel av Infrastrukturdepartementet för att utveckla en studieportal 
för seniorer med syftet att bidra till Digital delaktighet.  
 
Projektet är snart genomfört och portalen SeniorNet Studera lanseras under första kvartalet 2022. 
projektledare är Suzanne Branner. 
 
Samarbetspartner för att ta fram portalen är Funka som även medverkade i projektet Handledar-
guiden. https://handledarguidenseniorer.se/ 
 
SeniorNet Studera  ska vara öppen och innehåller utbildningsmaterial, guider med och videofilmer.  
I portalen finnas information och tips för alla från nybörjare till erfarna och handledare. Stor vikt läggs 
vid tillgänglighet för att så många som möjligt ska kunna ta del av materialet.  
 
Se ett exempel på videoklipp om hur du visar din plats med en kartnål. 

__________________________________________________________________________ 
 

Seniorsurfarna 3 med sex nya avsnitt om Digital Delaktighet  
Seniorsurfarna säsong 3 har premiär onsdag 23 februari 2022 klockan 20.00 i SVT2 och redan 31 
januari publiceras alla avsnitt på UR Play med studiematerial som är fritt att använda. Bra underlag 
för cirklar och inspiration till träffar.  
 
Årets seniorsurfarklass består av Ann Westin, Hasse ”Kvinnaböske” Andersson,  Michael Segerström 
och  Viveca Lärn. I  denna säsong är momenten lite extra mycket inriktade på digital delaktighet. Hur 
kan vi göra våra röster hörda online? Hur kan vi använda Internet för att stärka demokratin och det 
demokratiska samtalet?  
 
Kattis Ahlström är som vanligt vägvisare när Seniorsurfarna tar sig an olika digitala utmaningar  
i stadsmiljö. Denna säsong får hon också hjälp av olika gästexperter såsom influeraren Christina 
Schollin och politikerprofilerna Ulf Adelsohn samt Jan Eliasson.  
 
 

https://seniornet.se/start/bedragerier-las-mer/
https://handledarguidenseniorer.se/?fbclid=IwAR1vQvIH1pjH1kQmDzvt9bbAwudabsTY_vUWbkvR4WB1e0-wcTrs8PJeu70
https://drive.google.com/file/d/1mYnpudCB7NEOJc7eonFNUoZ153CNSMLp/view
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Syftet med Seniorsurfarna är att inspirera till att bli bättre på digitala färdigheter,  öka kunskapen om  
källkritik och att upptäcka många av de tekniska hjälpmedel som finns idag som kan göra nytta i var-
dagen. Förhandsinformation om Seniorsurfarna 3 pdf.  
 
SeniorNet Sweden har medverkat i referensgruppen under hela produktionen av programmet. 
Missa inte årets Seniorsurfare!  
__________________________________________________________________________ 
 

Informationsinsatser under våren  
Våren blir en ny utmaning inte minst med hänsyn till pandemin. Syftet med vårens kommunika-
tionsinsatser blir fortsatt att inspirera, synas och höras, göra oss aktuella på nytt, skapa intresse för 
vår förening för att både behålla medlemmar och locka nya medlemmar och aktiva till vår förening. 
 
Samabetsutskottet arbetar med att hitta nya samarbeten och uppdatera överenskommelser med 
befintliga samarbetspartner. En översyn görs av de medlemsförmåner som finns idag och vilka ytter-
ligare förmåner som olika samarbeten kan innebära.  
 
Föreningsutskottet ser över rutinerna för att underlätta vid nyetableringar och/eller sammanslagnin-
gar av lokala föreningar. Nuvarande information på band annat hemsidan behöver uppdateras. 
 
Några aktuella kommunikationsinsatser:  
Annonser i Seniorpressen 
Liksom i höstas annonserar SeniorNet Sweden i Seniorposten, PRO tidningen och SPF Senioren. 
Annonserna kommer i utgåvorna  under februari eller mars.  
  
Stor lansering av SeniorNet Studera i slutet av första kvartalet 
En stor lansering av utbildningsportalen SeniorNet studera förbereds och i samarbete med bland 
annat Internetstiftelsen. Det kan vara bra att haka på den uppmärksamhet detta kan ge i medier och  
vara förberedd även lokalt med informationsmaterial.  
 
SeniorNet Malmö satsar på marknadsföring för att vinna medlemmar åter 
SeniorNet Malmö har bland annat tagit fram en lite mer påkostad broschyr för att nå ut till fler sam-
arbetspartners och locka nya medlemmar. Den finns både i tryckt upplaga och digitalt. I den digitala 
utgåvan finns bland annat videoinslag för presentation av utbudet. Flera aktiva insatser är också in-
planerade och även mer anpassad  närvaro på sociala medier.  
 
Vårens seniormässor  
Planerade seniormässor under våren 2022 är Seniormässan i Göteborg 5 - 7 april och Malmö 26 - 28 
april. Mässorna har skjutits upp flera gånger till följd av pandemin och den reservationen finns 
naturligtvis fortfarande kvar beroende på hur det utvecklar sig.  Men förhoppningen är att de blir av 
och då kommer SeniorNet Göteborg och SeniorNet Malmö bemanna montrarna på respektive mässa.  
Seniormässan i Stockholm är framflyttad till 4 - 6 oktober. 
__________________________________________________________________________ 

 

SeniorNet Swedens kansliuppgifter  
Styrelsen har under hösten 2021 provat en ny administrativ modell för att hantera de kansliuppgifter 
som tidigare sköttes av en anställd kanslist. Erfarenheterna hittills är att arbetssättet fungerar så bra 
att modellen fortsätter tillämpas tills vidare.  
 
Inkommande mejl  
Mona Eklöf, ledamot i digitala utskottet svarar för hantering av inkommande mejl till kansliadressen 
kansli@seniornet.se 
 

https://seniornet.se/wp-content/uploads/2022/01/Exklusiv-forhandsinfo-Senirosurfarna-3.pdf
mailto:kansli@seniornet.se
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Telefontid för föreningens officiella telefon 076 027 27 17  
Telefontiden är måndagar klockan 09.30 - 12.30. Barbro Isaksson, suppleant i styrelsen bemannar 
telefontiden. Övriga tider kopplas samtalen till en telefonsvarare med ett röstmeddelande. Det finns 
också möjlighet att tala in meddelanden som besvaras så snart det går.  
 
Behörigheter, avtal och arkivering  
Jan Bladh, kassör i styrelsen har tagit hand om frågor avseende behörigheter, avtal och har infört en 
ny arkiveringslösning i Google drive.  Jan har även utvecklat telefonlösningen.  
 
Styrelseadministration   
Styrelsens ledamöter hanterar styrelseadministrativa uppgifter inom utskotten och då främst arbets-
utskottet.  
 
Medlemssystemet och frågor kring medlemskap  
Rolf Severin, ledamot i SeniorNet Sweden styrelse, svarar för utveckling och förvaltning av medlems-
systemet och hantering av frågor kring medlemskapet. 

_________________________________________________________________________________ 
 

Forum för gemensamma föreningsfrågor  
SNätverket är ett forum för engagerade personer inom SeniorNet där verksamhets- och utveck-
lingsfrågor  diskuteras. Initiativtagare till och ansvarig för nätverket är Pet Tegevi, SeniorNet Örebro.  
 
Träffar hålls varje vecka på torsdagar klockan 14 - 15. Men för att delta behöver du som är intres-
serad kontakta Per Tegevi för att få en länk till nätverket. Mejladress: teknik@telia.com 
________________________________________________________________________________ 
 

Medlemsfakturan för år 2022 har skickats ut  
Fakturan för medlemsavgiften 2022 gick ut den 15 januari 2022. Flera medlemmar har dock hört av 
sig och undrar när och hur fakturan kommer. Förhoppningsvis har alla som valt att få fakturan via 
mail redan fått den, förutsatt att man har korrekt mailadress i medlemsregistret.  
 
Om fakturan skickas med brev kan det ta lite längre tid av olika orsaker och även för brev behöver 
rätt adress finnas i medlemsregistret.  
 
Det kan vara en god idé att bistå med hjälp att uppdatera uppgifterna i medlemssystemet även om 
varje medlem kan göra det själv under fliken medlemskort och min profil (inloggning krävs) . 
https://seniornet.se/medlemskap/min-profil/ 
_________________________________________________________________________________. 
 

Rosie Rothstein erbjuder stöd vid ansökan om bidrag  
Vill du/din förening ha hjälp med att söka finansiering för projekt eller söka andra medel i form av 
bidrag/anslag för att driva och utveckla verksamheten?   
 

Rosie Rothstein, vice ordförande i SeniorNet Sweden har stor erfarenhet av att söka medel från både 
nationella och internationella anslagsgivare. Hon erbjuder sig nu att hjälpa till med och ge tips om 
hur, till vad och varifrån du/din förening kan söka medel.  
 
Kontaktuppgifter: rosie.rothstein@gmail.com telefon: 0706931281  
Bilaga Erbjudande om hjälp med bidragsansökningar. 
_______________________________________________________________________ 

 

mailto:teknik@telia.com
https://seniornet.se/medlemskap/min-profil/
mailto:rosie.rothstein@gmail.com
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Ny samarbetsöverenskommelse med Stöldskyddsföreningen (SSF)  
SeniorNet Sweden har träffat en överenskommelse med Stöldskyddsföreningen (SSF) om ett samar-

bete.  Syftet är att bidra till att minska riskerna för att äldre ska utsättas för digitala brott.  

Samarbetet bygger på ett gemensamt utbyte av kunskap, information, föreläsningar samt vid behov 
opinionsbildande arbete. En viktig del är att anpassa säkerhetskollen.se så att den blir tillgänglig för 
målgruppen äldre som använder digitala tjänster. 
________________________________________________________________________________ 
 

Norrsken ett vackert skådespel runt om i landet 
Hoppas du också fick möjlighet att se norrsken natten till lördag den 15 januari. Tips via sms och 
sociala medier gjorde att många blev uppmärksammade på att fenomenet kunde ses på ovanligt 
många platser runt om i landet.   
 

När kommer en ny chans och hur kan norrskensskådare hjälpa forskare att förstå mer om fenome-
net? Lyssna på Experternas bästa tips för att se norrsken, Vetenskapsradion P1 19 jan.  Medverkar 
gör Urban Brändström, norrskensforskare, Institutet för Rymdfysik i Kiruna. Minna Palmroth, prof.  
i rymdfysik vid Helsingfors universitet.  Se även I väntan på norrsken; dokumentär i UR-Play.  
 

Norrsken fastnar visst bättre på bild! Handlar om bildbehandling och sensorer i kameran. Och du 
ska ha ljuset på kameran nerskruvat så mycket som möjligt för att inte bli bländad och förlora 
mörkerseendet när du fotograferar norrsken.   
 

Vill du utveckla dig som fotograf och ta bättre bilder, kanske fånga norrsken, kan du ansluta till nät- 
verket SeniorNets fotoklubb som har sin nästa träff den 2 februari. Fotoklubben finns i DigiCareTill-
sammans-appen och träffas var tredje vecka på onsdagar klockan 15.30. 
________________________________________________________________ 
 

Sammanfattning från styrelsemötet den 17 januari  
Det ekonomiska resultatet för SeniorNet Sweden 2021 är positivt till följd av det beviljade bidraget 
från Socialstyrelsen.  
 

Det finns ett förslag till byte av extern revisor vid årsmötet 2022. 
 

Det har kommit in ett flertal intresseanmälningar till de ideella tjänster som annonserats avseende 
ekonomi- och IT-uppgifter. Glädjande är att det finns ett visat intresse för att medverka aktivt i för-
eningens arbete.  
 

Planeringen inför årsmötet 2022 är i gång. Årsmötet som hålls den 9 maj genomförs digitalt. 
Information läggs ut på webbplatsen och hela processen sker i enlighet med stadgarna. Styrelsen 
beslutade att den reviderade mallen för lokala föreningsstadgar kommer inte presenteras på års-
stämman utan skjuts upp till ett senare tillfälle.  
 

Antalet medlemmar ökade under hösten troligen beroende på att verksamheterna kom igång så bra 
med fysiska möten. Förhoppningen är att ökningstrenden håller i sig men det är återigen ovisst med 
hänsyn till de restriktioner som gäller under de första månaderna, när också medlemsavgifterna ska 
betalas. Goda kontakter lokalt med medlemmarna kommer vara avgörande. Att satsa på marknads-
föring rekommenderas.  
 

Det givna rådet under den rådande pandemin är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendati-
oner och också ta hänsyn till lokala kommunala förhållningssätt. 
 

Behovet av att öppna en central YOUTUBE kanal diskuterades. Frågan är om det finns medlemmar 
aktiva inom organisationen som gärna bistår med att starta och ta fram material till en kanal. En 
ytterligare fråga är om det finns någon som har  inloggningsuppgifter  till den sedan 2009 befintliga 
YOUTUBE-kanalen.  

https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/
https://sverigesradio.se/avsnitt/experternas-basta-tips-for-att-se-norrsken?fbclid=iwar0nuti-rgtayzxfd2zkbdfhpbvyzha4nqx0pwkmhzxqiltou0f2gpqcxna
https://urplay.se/program/217775-i-vantan-pa-norrsken?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=
https://meetups.digicareapp.com/meetup-details/983/seniornets-fotoklubb-seniornet
https://www.digicareapp.com/tillsammans/
https://www.digicareapp.com/tillsammans/
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Kommande föreningsseminarium är den 4 februari och inbjudan har gått ut. Frågan om en ny ut-
bildning om videomötesverktyg behöver aktiveras för handledare tas upp på föreningsmötet.  
 

Arbetet med portalprojektet SeniorNet Studera går enligt planen och en påtaglig lansering (mark-
nadsföring) i samband med publiceringen planeras i slutet av mars månad.  
 

Samarbetet med HjärtLung utvärderades vid ett möte den 19 januari och involverade föreningar 
fortsätter under våren. En vidgad utrullning en fråga för föreningsmötet.  
 

SeniorNet Bromma går samman med SeniorNet Kungsholmen. Och en helt ny lokal förening har 
startat i Vallentuna, SeniorNet Vallentuna.  
 

Styrelsen har ett framtidsmöte den 26 januari som var tänkt att vara fysiskt men med hänsyn till 
rådande smittläge blir det digitalt. Nästa ordinarie styrelsemöte är den 21 februari.   
_________________________________________________________________________________ 

 

 

Januarihälsningar  
 
        
 
Carl-Olof Strand  
Ordförande, SeniorNet Sweden 
 
 
SeniorNet mejl skickas till: styrelseledamöter, klubbadministratörer och webbansvariga samt 
revisorer och valberedning. Sprid gärna informationen vidare inom din lokala verksamhet. 
 
Webbplats: https://seniornet.se/  
 
Följ även SeniorNets inlägg på Facebook. 
_________________________________________________________________________________ 

 
    

 

      Några relaterade bilder  
 

   
SeniorNet Studera – startsidan.                                             Seniorsurfarna 3, premiär 23 februari.  

 

https://seniornet.se/
https://www.facebook.com/pg/SeniorNetSweden/posts/?ref=page_internal
file:///C:/Users/Birgitta/Documents/Mina%20brev%202017%20sept/SNS/2022/Nyhetsbrev/23%20jan%202022%20SeniorNet%20mail%20nr%201.docx
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2022/01/Exklusiv-forhandsinfo-Senirosurfarna-3.pdf
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Ann-Marie Eklund Löwinder, säkerhetsexpert.               Norrsken i Tyresö 15 januari  

 

 

                                 
SeniorNet Malmös nya vårkatalog  

Länk i bilden.   

 

                                           __________________________________________________ 

 

 

 

 

         

Kontakta oss gärna via mejl: kansli@seniornet.se 
Mobil: 076 027 27 17 – telefontid måndagar klockan 09.30 - 12.30 
Postadress: SeniorNet Sweden, Byängsgränd 14 3tr, 120 40 Årsta 

 

 

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. 
 

 

https://www.facebook.com/seniornetmalmo/photos/a.307320459459387/1769707943220624/
mailto:kansli@seniornet.se
mailto:kansli@seniornet.se
https://www.google.se/maps/place/By%C3%A4ngsgr%C3%A4nd+14,+120+40+%C3%85rsta/@59.2882572,18.0511723,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465f77848b73f71b:0x7b50a94020d4e4e8
https://sverigesradio.se/avsnitt/experternas-basta-tips-for-att-se-norrsken?fbclid=iwar0nuti-rgtayzxfd2zkbdfhpbvyzha4nqx0pwkmhzxqiltou0f2gpqcxna
https://www.facebook.com/seniornetmalmo/photos/a.307320459459387/1769707943220624/

