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  SeniorNet mail nr 1 

     Information om aktuella SeniorNet-frågor  

     Augusti 2017   

 

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 klubbarna men publiceras även på webben.  

 
Sommarunderhåll  
Vår förening är ständigt uppkopplad. Det innebär att vi även under sommaren har gjort 

en hel del underhåll. Våra systemleverantörer till webbplatsen gör då och då uppdater-

ingar vilket får konsekvenser som vi måste hantera. Exempelvis har Elementor som vi 

använder för webbens startsida gjort flera förändringar under sommaren och vår webb-

grupp har gjort allt för att den ska fungera på bästa sätt igen.  

 

Nyheter blir dessutom fort gamla och informationen på hela webbplatsen behöver konti-

nuerligt ses över vilket också legat på agendan för sommaren.    

  

Vi har även haft ett mycket beklagligt problem med fakturering av medlemsavgifter.  

I samband med ändringar i medlemssystemet under juni månad gick av misstag dubbla 

fakturor/avier ut till ett flertal medlemmar. Inte för att det gör saken bättre men det var 

leverantören av systemet som orsakade detta.  

 

Ett intensivt arbete har genomförts för att komma tillrätta med de dubbla fakturorna. Vi 

hoppas nu att alla berörda ska ha fått både information om vad som hänt och bekräftelse 

på sina betalningar samt fått tillbaka sina pengar vid dubbla inbetalningar. Vid ytter-

ligare frågor kring detta kontakta: kansliet: kansli@seniornet.se eller 

solvig@gronstedt.se 

 

Almedalen 2 - 9 juli 2017 

På plats i Almedalen i sommar var Solvig Grönstedt. Hon medverkade i "Framtidens 

trygghet i digitala hälsotjänster". Länsförsäkringar som var arrangör spelade in 

programmet som du kan ta del av. När Solvig får frågan om det är jobbigt att vara upp-

kopplad så att anhöriga alltid vet var hon är, svarar hon spontant "För mig är det ok.  

Jag brukar inte vänstra." 

 

Dagnys popularitet ger bra reklam för SeniorNet 
- Man ska inte gamla till sig, säger Dagny Carlsson när hon sommarpratar i P1 den 10 

juli 2017. Hon började blogga som 99-åring efter en kurs vid SeniorNet Solna, vilket 

hon också berättar om i programmet och lyfter fram sin handledare Elena Ström som 

fortfarande bidrar med bilder till bloggen. Nu har Dagny miljoner följare. Lyssna gärna 

på sommarprogrammet från10 juli 2017.  

 

Styrelsearbetet  
Vår styrelse har haft tre ordinarie möten sedan årsstämman. Administrativa uppgifter 

börjar falla på plats och flera projekt är nu igång. Ta del av en kort sammanfattning från 

senaste mötet den 14 augusti 2017. Protokollet publiceras när det är justerat och under-

skrivet.  

mailto:kansli@seniornet.se
mailto:solvig@gronstedt.se
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44710?redir=%23eidx_0
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44710?redir=%23eidx_0
https://www.pscp.tv/forsakringar/1lDxLjPMDBvGm?t=43
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2071&artikel=6716149
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2071&artikel=6716149
http://seniornet.se/styrelsemote-14-augusti-2017/
http://seniornet.se/styrelsemote-14-augusti-2017/


2 
                                                                                         SeniorNet Sweden 

 

 

 

Utgångspunkten i styrelsens arbete är främst verksamhetsplanen med vägledning av 

klubbenkäten och inspiration från verksamhetskonferensen 2017.  

 

Ledamöterna i styrelsen deltar i alla ärenden och beslut men har också vissa fokus-

områden som ligger nära till hands utifrån bakgrund och intresse.  
 

Styrelsen består av:  

Tf. ordförande: Arne Eskilsson, hemmahörande i SeniorNet Östersund, har förklarat att 

han gärna fortsätter som ordförande fram till årsstämman. Valberedningen jobbar vidare 

på att rekrytera en ordinarie ordförande. arne.eskilsson@telia.com 

 

Vice ordförande: Angela Berglund har ingått i styrelsen sedan 2016. Hon är verksam 

lokalt som styrelseledamot och kursadministratör i SeniorNet Nacka. Fokusområde 

Marknadsföring. angela.berglund@seniornetnacka.se 

 

Ledamot: Krister Carlsson, ny ledamot sedan årsstämman. Ingår i SeniorNet Botkyrkas 

styrelse och är särskilt aktiv inom e-hälsoområdet. Fokusområde: Utbildning och 

Digidelnätverket. krister.carlsson@krc.pp.se 

 

Ledamot: Mona Eklöf, ny ledamot i styrelsen sedan årsstämman. Lokalt är hon verksam 

sedan många år i SeniorNet Göteborg. Fokusområde: Stödja flera klubbar lokalt och 

medverka i mässor och evenemang. eklof.mona@telia.com 

 

Ledamot: Kerstin Johansson; ny styrelseledamot sedan årsstämman. Har uppdrag som 

klubbadministratör och handledarassistent i SeniorNet Uppsala. Fokusområde: 

Klubbadministration. kerstin.johansson43@gmail.com 

 

Kassör: Eva-Britt Olsson, verksam i styrelsen sedan 2014. Lokalt är hon sedan länge 

kassör och handledarassistent i SeniorNet Botkyrka. bizzniz68@gmail.com 

 

Ledamot: Birgitta Strinnlund, ny i styrelsen sedan årsstämman. Är styrelseledamot i 

SeniorNet Huddinge och webbansvarig i SeniorNet Botkyrka. Fokusområde: kommu-

nikation, webb och omvärldsbevakning. seniornet22@gmail.com 

 

Sekreterare: Dan Östergaard, är styrelseledamot sedan 2016. Lokalt är han ordförande i 

SeniorNet Malmö. dan@danostergaard.se 

 

Suppleant: Christer Estberg, ny i styrelsen sedan årsstämman. Han är teknikansvarig 

styrelseledamot i SeniorNet Växjö. christer@estberg.se 

 

Suppleant: Solvig Grönstedt, verksam i styrelsen sedan 2014. Lokalt är hon styrelse-

ledamot och handledare i SeniorNet Kungsholmen. Fokusområde: Medlemssystemet 

(arcMember) och webbplatsen. solvig@gronstedt.se 

 

Läs mer om styrelsen på webbplatsen. 

 
Bli värd för vår nästa verksamhetskonferens 
Detta är en förfrågan till alla klubbar. Värd för verksamhetskonferensen 2017 var 

SeniorNet Södermalm. Alla vet att det är ett stort uppdrag att planera och genomföra en 

nationell konferens men samtidigt så värdefullt och uppskattat av alla deltagare.  

 

http://seniornet.se/wp-content/uploads/2017/02/Verksamhetsplan2017SNS.pdf
http://seniornet.se/wp-content/uploads/2017/04/SNSw-Klubbenkäten-2016.pdf
http://seniornet.se/sammanfattning-verksamhetskonferens/
mailto:arne.eskilsson@telia.com
mailto:angela.berglund@seniornetnacka.se
mailto:krister.carlsson@krc.pp.se
mailto:eklof.mona@telia.com
mailto:kerstin.johansson43@gmail.com
mailto:bizzniz68@gmail.com
mailto:seniornet22@gmail.com
mailto:dan@danostergaard.se%3e
mailto:christer@estberg.se
mailto:solvig@gronstedt.se
mailto:solvig@gronstedt.se
http://seniornet.se/om-seniornet-sweden-2/styrelsen-2/
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På verksamhetskonferensen 2017 framförde olika grupper några särskilt viktiga 

områden: Erfarenhetsutbyte, samverkan mellan klubbar - central handledarutbildning 

och rekrytering av handledare - kontinuerlig utveckling av webben - viktigt att träffas - 

gruppmail med information till klubbarna - samverkan med externa föreningar. 

 

Styrelsen har diskuterat om konferensen kan hållas vartannat år, men landade i att det är 

angeläget med årliga träffar för att få inspiration och underlätta samarbetet mellan klub-

bar. Och inte minst för att kunna ha en dialog om verksamhetens utveckling. Hur bör vi 

se ut om några år? Är vi på rätt väg? Hur får vi mer inflytande? Hur växer vi tillsam-

mans? 

 

Tanken är att verksamhetskonferensen ska hållas under en dag och vara åtskild från 

stämman i enlighet med framförda önskemål. Tidpunkten för konferensen beror på när 

det passar bäst för den klubb som håller i programmet.  

 

Meddela gärna vårt centrala kansli så snart som möjligt att din klubb vill vara 2018-års 

värd för den nationella verksamhetskonferensen. Klubben kan också räkna med admin-

istrativt stöd från kansliet och även ett bidrag för att genomföra konferensen. Mailadress 

till kansliet, kansli@seniornet.se 

  

Sammanfattning av verksamhetkonferensen 7 - 8 april 2017. 

Tidigare verksamhetskonferenser (för medlemmar).  

 

Externa evenemang av intresse 
Det är en viktig uppgift för föreningen att medverka i olika mässor och event med 

koppling till vår verksamhet.  

 

Här är bara några exempel på kommande evenemang av allmänt intresse: 

Seniormässor 

Styrelsen stödjer en aktiv medverkan i kommande seniormässor och mässplatser är 

redan bokade på:  

 

Stockholmsmässan 24 - 26 oktober 2017. Kontaktperson: Angela Berglund  

Svenska mässan i Göteborg 27 - 29 mars 2018. Kontaktperson: Mona Eklöf 

Malmömässan 24 - 26 april 2018. Kontaktperson: Dan Östergaard  

Läs mer om seniormässorna  

 

Seniordagen 8 maj 2018 i Stockholm 

Gratisevent för aktiva seniorer den 8 maj 2018 i Kungsträdgården. Läs mer om 

Seniordagen och ta del av information från seniordagen våren 2017.  

 

Medborgarveckan 9 - 15 oktober 2017  

Medborgarveckan är en nationell kampanjvecka som arrangeras av Digidelnätverket. 

Veckans fokus är ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet. En allt 

viktigare fråga är att ha ett kritiskt förhållningssätt och bedöma trovärdigheten i infor-

mation och nyheter på nätet. Anmäl din verksamhet till medborgarveckan 9 - 15 okt. 

2017. 

 

IT i vårdendagen 5 december 2017 

Computer Sweden och Dagens Medicin står som arrangörer för IT i vårdendagen som 

går av stapeln i Stockholm den 5 december 2017. Program: eHälsa, innovation och 

digitaliseringen inom vård och omsorg Läs mer om IT i vården dagen.  

 

mailto:kansli@seniornet.se
http://seniornet.se/sammanfattning-verksamhetskonferens/
http://seniornet.se/om-seniornet-sweden-2/motesprotokoll-kallelser/protokoll/verksamhetskonferenser/
http://seniormassan.se/
http://www.seniordagen.se/
http://www.seniordagen.se/
http://digidel.se/emedborgarveckan/
http://computersweden.event.idg.se/event/itivardendagen/
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Lokala kommunala seniorveckor ett par exempel:  

SeniorNet Huddinge medverkar i Huddinge kommuns Seniorvecka 4 - 8 sept. 2017. 

SeniorNet Botkyrka medverkar i Botkyrka kommuns Seniorvecka, 6 - 10 nov. 2017. 

 

Lämna gärna tips om ytterligare evenemang. 

 
Uppdatera uppgifter om klubbfunktionärer  
Varje lokal klubb har en eller flera klubbadministratörer som har tillgång till och be-

hörighet att ändra uppgifterna i medlemssystemet. Vi vill bara påminna om att uppgif-

terna om klubbens alla funktionärer behöver ses över och att det är respektive klubb 

som ansvarar för det. Ett exempel är när någon har slutat som klubbadministratör och 

ska avregistreras.  

 

Klubbens inlagda uppgifter finns under ”Klubbinfo” på SeniorNet klubbar i Sverige och 

instruktioner om hur dessa uppgifter kan ändras av finns under rubriken 

Medlemssystem/arcMember. 

 

För att registrera/lägga till en ny klubbadministratör behöver klubben skicka ett mail 

avsänt från ordförande eller vice ordförande till kansli@seniornet.se eller 

webmaster@seniornet.se för att få registreringen verifierad. Ange ämnet ” Klubbadmin-

istratör” i mailet.  
 

Under hösten kommer vårt centrala kansli att avsätta mer tid för att utbilda klubbadmin-

istratörer i att använda arcMember fullt ut. Det finns också flera instruktionsfilmer på 

webben. Kontakta gärna kansliet om du har frågor om medlemssystemet eller är 

intresserad av att gå en utbildning. kansli@seniornet.se. 

 

Marknadsföringsgruppen igång  
Marknadsföringsgruppen bildades i slutet av våren och arbetar bland annat med att ta 

fram ett informationsmaterial om föreningen som relativt snart ska kunna publiceras och 

användas i olika sammanhang. Mässplatser är bokade på kommande seniormässor och 

det finns ett förslag om att ta fram ett utbildningspaket för handledare och även för 

medlemmar. 

 

Målet med gruppens arbete är att stärka SeniorNet Swedens position som IT-förening 

för seniorer. Föreningen behöver synas mer och också aktivt medverka i olika senior-

sammanhang. Marknadsföringen förväntas ge effekter på medlemsutvecklingen och 

därmed också öppna för nya samarbeten. 

 

Marknadsföringsgruppen består av: Angela Berglund, Krister Carlsson, Rita Dubbelman, 

Mona Eklöf, Kerstin Johansson och Birgitta Strinnlund.  

 
Introduktion till internet för äldre 
Flera klubbar använder guiden ”Introduktion till internet för äldre” som utbildnings-

/kursmaterial. Guiden förklarar hur du lär äldre att kommunicera online. Författare är 

professor Gunilla Brattberg, som bland annat gör stora insatser för SeniorNet Sweden. 

 

Du kan ladda ner guiden gratis från iiS i pdf-format, läsa webbversionen eller beställa 

den från Publik för 99 kronor. Utgivare av guiden: iiS.  

Ta del av fler aktuella internetguider från iiS.  

 
 

http://www.huddinge.se/globalassets/fritid-natur-och-kultur/senior/seniorveckan2017-program-webb.pdf
https://www.botkyrka.se/bibliotek--kultur/kultur-och-aktiviteter-for-seniorer/program-for-seniorveckan-2017.html
http://seniornet.se/om-klubbar/google-maps/
http://seniornet.se/om-klubbar/google-maps/
mailto:kansli@seniornet.se
mailto:webmaster@seniornet.se?subject=Superuser%20i%20arcMember,%20%C3%A4ndra%20klubbadministrat%C3%B6rer
http://seniornet.se/om-klubbar/medlemssystem/arcmember_admin/
mailto:kansli@seniornet.se
mailto:kansli@seniornet.se
https://www.iis.se/fakta/introduktion-till-internet-for-aldre
https://www.iis.se/fakta/introduktion-till-internet-for-aldre
https://www.iis.se/fakta/#typ=internetguider
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Delaktighet och välfärdsteknik i vår omvärld 
Myndigheten för delaktighet (MfD) arbetar inom funktionshinderområdet med syftet att 

alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhällets alla områden. 

 

På MfD:s webbplats finns bland annat information om hur digital teknik kan bidra till 

aktivitet, trygghet, självbestämmande, självständighet och delaktighet.  

 

Ta del av film om digital teknik exempelvis denna om pensionärerna Marianne och Sara 

som använder surfplattor i sin vardag för att kunna hålla kontakten med anhöriga, betala 

räkningar och spela spel med vänner.  

 

Under hösten 2017 arrangerar MfD fem konferenser om välfärdsteknik: i Falun 10 

oktober, Eskilstuna 13 oktober, Trollhättan 25 oktober, Malmö 8 november och 

Karlskrona 23 november.  

 

E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten. Det finns en webbutbildning om vad e-hälsa 

och välfärdsteknik är på en övergripande nivå. 

 

Läs mer om Myndigheten för delaktighet.  
 

Vår webbplats 
Exempel på en påbörjad och kontinuerlig uppdatering av informationen på webbplatsen 

www.seniornet.se.  

 

Aktuellt - nyhetslista 

Om oss 

Medlem 

Etiska riktlinjer och nätetikett 

 

 

Kommande styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är den 14 september 2017. I anslutning till detta möte kommer ett 

nytt SeniorNet Mail att skickas ut.  

 

 

 

 

 

Arne Eskilsson 

Tf. ordförande 

SeniorNet Sweden  

 
 

 

Lämna gärna bidrag till nyhetsbrevet och synpunkter på innehållet via mail till: 

seniornet22@gmail.com 

 

SeniorNet mail skickas till: lokala styrelseledamöter, klubbadministratörer och 

webbansvariga. Sprid gärna informationen vidare inom din lokala verksamhet.   

http://www.mfd.se/kunskapsomraden/digital-teknik/
http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/filmer/filmer-om-digital-teknik/en-film-om-delaktighet-och-valfardsteknik/
http://www.mfd.se/om-mfd/nyheter-och-press/nyheter/nyheter-2017/fem-regionala-konferenser-om-valfardsteknik-i-host--skriv-in-i-kalendern-redan-nu/
http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/digitala-verktyg/webbutbildningar/e-halsa-och-valfardsteknik-i-socialtjansten/
http://www.mfd.se/
http://seniornet.se/
http://seniornet.se/
http://seniornet.se/aktuellt-och-nyheter/
http://seniornet.se/om-seniornet-sweden-2
http://seniornet.se/medlemskap/
http://seniornet.se/medlemskap/vara-etiska-riktlinjer/
mailto:seniornet22@gmail.com

