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gällande 2005 och tills vidare
Övergripande mål:





Föreningens målsättning är att medlemmarna ska få tillfälle att utbyta erfarenheter om
datorer och deras användning. Därigenom kan vi tillsammans lära av varandra och öka
vår kunskap.
Att förvalta och utveckla hemsidan: www.seniornet.se/klubbsto/Kungsholmen som är
gemensam plattform för information om våra olika aktiviteter.
Det är medlemmarnas gemensamma ansvar att efter vars och ens förmåga bidra till
föreningen SeniorNet Kungsholmens utveckling och kvalitet.
Konkretisering av mål:















Att utveckla och underhålla personnätverk mellan medlemmar
Att kunna använda e-post och därigenom få ökade kontakter med släkt och vänner samt
kunna delta i samhällsdebatt och ta kontakt med politiker
Att kunna använda sig av internetbank och deras tjänster och därigenom spara tid och
pengar
Att kunna använda Internet och därigenom skaffa sig information och kunna ta del av
nätets olika tjänster
Att känna till och inse vikten av att tillämpa de medel vi har för att avvärja hot från nätet
och säkra information och funktion i den egna datorn
Att få information om vilka aktuella tekniska krav och vilken prisbild som gäller för
hårdvara, mjukvara och uppkoppling mot nätet
Att få möjlighet att lära sig något om operativsystemet Windows XP samt Word och
andra komponenter i Office
Att erbjudas möjlighet att få information om digital bildhantering och om digitalt överförd
musik
Att få information om SMS och nya digitala innovationer
Att få bekräftelse på att man inte är för gammal för att använda datorer och liknande
teknik och att inte behöva känna sig isolerad, när hela omvärldens informationsflöde finns
tillgängligt via Internet
Att vara aktiv och hålla hjärnan igång, vilket är bra för vår livskvalitet
Att kunna bli förmedlad till personer som är beredda att mot en låg ersättning bistå våra
medlemmar med att lösa tekniska problem och med uppkoppling mot Internet även
genom besök i hemmet

