Lidingö 15 jan-2021

Hej, kära medlem i SeniorNet Lidingö
Först vill vi önska dig GOD FORTSÄTTNING på det nya året!
Äntligen kommer vi nu igång med våra föreläsningar (digitalt tills vidare).


Vi har nu ett föreläsningsprogram för våren som finns på vår hemsida fr.o.m. idag.
o Måndag 8 feb ”Frågor om IT”
o Måndag 22 feb ”Bedrägerier mot äldre”
o Måndag 8 mars ”Fikonspråket i datavärlden”
o Måndag 22 mars ”Varför Seniornet?”
o Måndag 12 apr ”Gott och Blandat”
o Måndag 26 apr ”Frågor om IT”
Alla våra föreläsningar börjar kl.10:30 och pågår i ca 45 minuter, men anslut gärna till mötet en
stund innan. Vi öppnar mötet ca 20 minuter innan, och har öppet ca 20 minuter efter mötet för
ev. frågor. Mer info (inkl. länken) kring varje föreläsning finns på hemsidan. Nedan länk använder
du för samtliga föreläsningar:
https://us02web.zoom.us/j/81688901958?pwd=bnhmRDBqdU5vNjVqMStORVFWdjdSQT09
På det fönster som öppnas, klicka på ”Join with browser”. Zoom heter verktyget som vi kommer
att använda för dessa digitala föreläsningar, och finns f.n. endast på engelska.
OBS! Vi skickar en påminnelse några dagar före varje mötestillfälle.
Om du använder smarttelefon eller surfplatta så behöver du ladda ner appen ”Zoom cloud
meetings” från din app-butik (AppStore alt. PlayButik).

Från moderföreningen Seniornet Sweden:
Välkommen till en föreläsning för medlemmar om "Internetrelaterade bedrägerier och hur du kan
skydda dig mot dem".
Föreläsare: Jan Olsson, kriminalkommissarie, Nationella Operativa Avdelningen, NOA, Nationellt ITBrottscentrum, Polismyndigheten.
Tid: 29 januari 2021 klockan 10 - 11.30, med en kort paus.
Plats: Digitalt via Zoom.
Begränsat antal deltagare.
Ingen anmälan. Vi lägger ut länken till mötet på SeniorNet Swedens webbplats och Facebook några
dagar innan. Begränsat antal deltagare.
Hälsningar, SeniorNet Sweden



Du kan alltid kontakta oss på SNL via dessa kanaler:
Vårt kontaktformulär när det gäller frågor/förslag om vår verksamhet på denna länk
https://www.seniornetlidingo.se/kontakta-oss-19721741
Vår frågelåda via ett vanligt mail till fraga.seniornet@gmail.com
Glöm inte hålla koll på vår hemsida www.seniornetlidingo.se där finns alltid den senaste
informationen.
Vi tar hand om varandra!
Styrelse och handledare i SeniorNet Lidingö via Ordf. Stefan Ternvald

