
SeniorNet Sweden Bromma årsmöte 9 april 
2019



SeniorNet årsstämma Örebro 8 – 9 april 2019

• Årsmötesförhandlingar
• Säkerhet på nätet av Jan Olsson, Polisens Natonella IT-brotscentrum.



SeniorNet Sweden, aktuella frågor

• PTS – stöd 
SeniorNet Sweden medel för et projekt med syfet at ta fram en IT- 
handledarutbildning för seniorer. 

• Utbildningen har fokus på pedagogiska färdigheter för at lära ut IT tll 
olika grupper av seniorer.

• Primära målgruppen för projektet är erfarna, nya och presumtva 
handledare.

• Projektet ska bedrivas under en tvåårsperiod och sker i samarbete 
med företaget Funka. Inleds våren 2019.



Självstudiematerial

• På SeniorNet Swedens hemsida kan man hita en länk tll 
självstudiematerial om windows 10 från Aktv.se

En ny medlemsförmån som nås på följande sida, 
htps://seniornet.se/medlemskap/o.ce-utbildning/

https://seniornet.se/medlemskap/office-utbildning/


Framtdsgruppen

Vad har hänt med vår omvärld på 20 år?
Fler seniorer
Nya tillämpningsområden, t ex e-hälsa, banktjänster
Större behov av mötesplatser och sociala kontakter

Målgrupp: 
Alla seniorer och politiker
Seniornets medlemmar och andra deltagare i verksamheten

Hösten 2019 
Förslag från Framtidsgruppen
Konferens om framtidsfrågor  18 – 19 november 2019
Synpunkter till Framtidsgruppen välkomnas



Säkerhet på nätet

• Bedrägerier mot äldre har fördubblats
• Förra året anmäldes dubbelt så många bedrägerier som 2017. Det 

är framför allt ligor som misstänks ligga bakom broten, enligt 
polisen.

• Sju av to är över 70 år som drabbas av telefonbedrägerier
• Jämfört med för fem år sedan har antalet anmälningar fyrdubblats.



Polisen

• TÄNK SÄKERT
Om man lär sig följande kan man minska risken rejält.
• Skydda dina kortuppgifer
• Lämna aldrig ut dina koder eller kortuppgifer 
• Tala med banken om vilka säkerhetslösningar de har för bankkorten
• Lämna aldrig ut lösenord tll personer som ringer (s k phishing) . Även 

om det låter som en person du känner eller en person som känns 
trovärdig

• Banken kommer aldrig ringa och begära det!



Bedräglig e-post

Okänd avsändare
Felaktig svenska
Påståenden som verkar väldigt osannolik. Erbjudande som är för bra för att vara sant

Vad får du inte göra
Öppna inte bilagor, klicka inte på länkar

Vad ska du göra 
Radera mejlet direkt. Då undviker risker  för att dun dator blir infekterad och värsta fall låst och du 
måste betala pengar för att få den öppnad.



Tips på bok
• Bara bluf – din överlevnadsguide i en värld där bedragarna blir fer 

och fer, låna på biblioteket
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