
SeniorNet Malmö
Ett jämlikt och hållbart digitalt samhälle för alla seniorer



SeniorNet Malmö
• SeniorNet Malmö är den ledande organisationen i 

Malmö för seniorer som vill lära sig digital teknik

• SeniorNet Malmös vision är ett jämlikt och hållbart 
digitalt samhälle för alla seniorer.

• SeniorNet Malmös värdegrund är demokrati, 
jämställdhet och antidiskriminering.

Om oss
Grundad 1997
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Globala målen
SeniorNet Malmö verkar för att Globala målen ska bli verklighet.

Globala målen
3 God hälsa och välbefinnande

Förebygga social isolering, främja digital delaktighet och knyta 
kontakter mellan äldre och yngre generationer.

4 God utbildning

Informera och utbilda seniorer för att underlätta deras 
utnyttjande av tjänster och andra aktiviteter på internet.

10 Minskad ojämlikhet

Ställa krav på att elektronisk utrustning, information och service 
i samhället anpassas för ökad användarvänlighet och säkerhet. 
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Organisation

En sund föreningsstyrning, som kännetecknas av höga krav när det 
gäller transparens, tillförlitlighet och etikvärden, har alltid varit en 

väletablerad ledstjärna inom SeniorNet Malmös verksamhet.
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Helskärmsbild med bildtext lorem 
ipsum dolor sit amet 
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Styrelsearbetet
God föreningssed, är normer och beprövad kunskap, och som tillämpas av styrelsen, syftar till att vägleda arbetet 
inom föreningen.

Styrelsen

Styrelsesammanträden

• 9 sammanträden per år.

• Aktiva ledamöter och suppleanter.

• Årsplanering med teman.

• Dagordning:

1 Inledande formalia

2 Rapportärenden

3 Beslutsärenden

4 Diskussionsärenden

5 Avslutande formalia

Ansvarsområden

Fördelning av ansvarsområden 

• Ordförande: Vision och övergripande ansvar.

• 1:e vice ordförande: Kansli och medlemsregister.

• 2:e vice ordförande: Kursplanering.

• Kassör: Ekonomi.

• Ledamot: Extern kommunikation.

• Suppleant: Samordnare för handledarna.

• Suppleant: Föredragsplanering.
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Volontärer
Volontärer sköter föreningens IT-caféer och kursverksamhet.

Volontärer

• Seniorer

• Ungdomar

• Praktikanter

• Bemanningsföretag

Personal

Anställd administratör

• Personalfrågor.

• Administration.

• Social media.
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Verksamhet

3 God hälsa och välbefinnande.

4 God utbildning.

10 Minskad ojämlikhet.
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IT-caféer

3 God hälsa och välbefinnande.

• Egen lokal, mötesplatser och bibliotek.

• 12 IT-caféer i Malmö med omnejd.

• IT-café online.

• Projekt: Flerspråkigt IT-café.

• Projekt: SeniorNet-center.
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Utbildning

4 God utbildning.

• Kurser på dagtid. 

• Distanskurser.

• Individuellt lärande.

• Lärande i hemmet.
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Påverkan

10 Minskad ojämlikhet.

• Marknadsföring.

• Samarbeten.

• Testpanel.

• Politikerutfrågningar.

• Debattinlägg.
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Tack
Dan Östergaard

0707 - 90 34 88

dan@seniornetmalmo.se

seniornetmalmo.se
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https://www.seniornetmalmo.se/
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