25 år!

1997 – SeniorNet Sweden
• TACK, Marta Sandén!
• IT-kommissionen: Internet för alla
• Idé från USA
Dr Mary Furlong grundade SeniorNet 1986.
• SeniorNet Sweden grundas 11 mars 1997
IT-träning och socialt umgänge viktigt
Medlemsavgift 200:Foto: Nils Öhman
• Flera kändisar från TV och radio deltog
• Bra samarbete med folkrörelserna, IVA, Telia, SEB, IBM, Microsoft m fl
• Att hitta bra lokaler ett stort problem

25 år!

1997 – En helt annan värld
Vi hade 2G-mobiler med usel SMS
Det var en tid av IT-yra
Internetpaketet var årets julklapp 1996
Bästa modemen gav 56 kBit/s
SEB startade sin internetbank 1996
Enkla statiska hemsidor, e-post
Många hem hade PC-datorer med Windows 95
Disketter, CD/DVD-skivor vanliga.
• Tekniken alls inte användarvänlig
• Få 65+ hade datorer
•
•
•
•
•
•
•

Södermalmsklubbens historia

25 år!

Support Covid19
Vi grundas Kanelbullen i
Kanelbullen på Måndagsäv torsd. Zoom
22 okt!
Mariahissen
Rosenlundsg. support
Kanel Digital
Dataträffar i
Egna kurser.
Stark
Kanelbullen 2.0
Mycket
Postmuseet
medlemstillväxt
”Prova på!” ABF-kurser
>>>>>> Kurser i digital livsstil
Kurser i datorn som redskap >>>>>>

Teknikutvecklingen
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Vad gör vi nuförtiden?

•
•
•
•
•
•

IT-café på Kanelbullen måndag, onsdag, torsdag
Kurser
Support på måndagar och torsdagar
Övrig bokningsbar support
Kanel Digital (har höstuppehåll)
Dataträffar

25 år!

Framtiden
Utmaningar: Ingen stödperson kan allt. Både teknik- och samhällskunskap behövs.
Klubben ska […] bland annat arbeta med att
• Ge seniorer kontakt med IT och stimulera till ett brett deltagande i
SeniorNet som en möjlighet till att knyta nya kontakter seniorer emellan
• Utveckla IT-kunskapen hos seniorer så att de kan använda sig av IT och
utnyttja tjänster och andra aktiviteter som är baserade på IT
• Tillhandahålla en webbplats för att lämna information om klubbens
verksamhet
• Söka samverkan med liknande intresseorganisationer i regionen
Ytterligare en viktig sak är att söka påverka IT-utvecklingen i gynnsam riktning
för seniorer.

25 år!

