



Referat från månadsmöte 190321 - Den digitala banken,

Korpralen  

________________________________________________ 

En eftermiddag nästan helt i den moderna teknikens tecken, det var vad 
SPF Seniorerna Jössebygdens medlemmar fick under mars månadsmöte! 
Svårigheter med att hantera all modern teknik, med åtföljande digitalt 
utanförskap, är ett ämne som blivit alltmer uppmärksammat, och akut,

i och med att så många av tidigare samhällsfunktioner blivit blivit ersatta 
av diverse tjänster på nätet. Ämnet är då självklart mycket angeläget att 
ta upp för oss i vår förening. Ett steg i detta är att vi denna dag bjudit in 
två sakkunniga från bankvärlden, Dan Fröberg från Swedbank och Stig 
Olsson från Westra Wermlands Sparbank. 




Både Dan och Stig arbetar mycket med olika 
utbildningar för att överbrygga kunskapsklyftor. 


Dan lyfter inledningsvis att det dock inte bara är 
pensionärsgrupper som är i behov av information 
och fördjupad kunskap som en följd av 
digitaliseringen, - det är även ungdomar/tonåringar. 
De behärskar tekniken, men behöver istället en 
guidning i begreppet pengar och pengars värde! 


Det kan vara svårt för att greppa det ordentligt, om man aldrig sparat pengar, eller 
hanterat dem konkret och fysiskt! Också det en oönskad konsekvens av den digitala 
utvecklingen! 


Dan poängterar förstås ändå, att det aldrig går att vrida klockan tillbaka, att den enda 
vägen är att lära sig det nya! Detta är aldrig för sent, och i det 
har vi en god inspiratör i numera välkända Dagny Karlsson! 


Vi måste också se allt gott som tekniken för med sig!

Världen kommer till dig! Tekniken kan rädda liv!! 

 




Vi börjar sedan med att prata om, och se en instruktionsfilm om 
Mobilt BankID. 


Vi får information om alla olika situationer där detta kan användas: 
Vid apoteks och receptförnyelse, vid bokning av läkarbesök, vid 
deklaration, för digital brevlåda, och förstås, vanliga bankärenden för 
att hålla koll på sin ekonomi! 


Det Mobila BankID:t finns i en smart mobil eller i en padda, men det går också utmärkt 
att ladda ner bankID direkt i sin dator, då kallas det vanligt bankID får vi höra.


Det blir så en genomgång säkerhet. Framför allt om 
säker hantering av den personliga koden, som vi aldrig 
någonsin ska lämna ut på uppmaning av någon annan! 

- Lägg på luren! - Ring din bank! - Gör polisanmälan! 


Vi får också veta att runt 30 % av all handel idag 
sker på nätet, och att trenden är ökande. Där finns  
olika betalningsformer att använda, de flesta av dem 
bygger också på nyttjande av mobilt bankID.


Swish är nästa punkt på programmet, en så praktisk funktion, användbar 
särskilt i småbutiker, på marknader och utställningar, med hantverkare av 
olika slag, och förstås privatmänniskor emellan.  Vi får se en 
instruktionsfilm om det också. 


Vi får också veta att 120 miljoner kineser bara betalar allt med en app i 
mobilen, - kontanterna används inte längre och steget med kort har de 

hoppat över! 



Så - hur hanterar vi då detta med utbildningsbehovet??  


Stig presenterar Westra WermlandsSparbanks egen 
Digitala skola, och han delar ut intresseblankett till alla 
som vill ha! Man ingår i en liten grupp, har med sin egen 
mobil eller padda, och man får all den hjälp man behöver 
för att ladda ner, och för att lära sig hantera det man har 
behov av




Birgitta tackar så dem båda för en faktaspäckad, men också underhållande 
eftermiddag! Där var också många anekdoter, om livet i Degerfors, och liksom på andra 
ställen, och många igenkännande skratt och leenden! Stig och Dan stannar kvar efter 
sitt föredrag, de går runt och pratar med med folk, och svarar på frågor. Intresset är 
påtagligt!


Också Birgitta har därefter information om andra vägar att få svar på frågor och få 
träna sig i användande.


- På Biblioteket har det startat ett kostnadsfritt Datakafé, där ungdomar hjälper äldre.  
Lördagar kl. 11-14. Ta med egen dator, surfplatta eller mobil! Affisch kan ses i länk i 
en notis om detta under Senaste Nytt på Startsidan!


- ANC har också de en verksamhet  IT Guide, där ungdomar hjälper till med olika 
frågor. Läs mer på www.IT-Guide.se, eller ring! Telefon: 010-1994 533.


Jag, Annelise, får också ordet, för att prata om lite om dataanvändning, i form av sociala 
medier. Jag vill göra lite reklam för den facebookgrupp som förbundets kansli i 
Stockholm har skapat, och där jag är medadministratör, - ett roligt uppdrag! 


Gruppen heter Trädgård i SPF Seniorerna, och vänder sig till alla som har intresse för 
det som växer i jorden, vare sig man själv är aktiv eller inte. Medlemsskap i föreningen 
och ett eget facebookkonto är förutsättningarna. Information om detta, (och även om 
Nordiska trädgårdsmässan där SPF Seniorerna deltog i helgen, och bilder därifrån, en senare anmärkning), 
finns även på vår anslagstavla och här på hemsidan. Läs under Senaste Nytt!







Birgitta har sedan lite mer annan information: Hon gör 
först reklam för en kommande upplevelsedag på 
Mårbacka, som SPF Sunne kommer att arrangera i år för 
Värmlandsdistriktet! 


Det blir den 28 maj, och ett rikt program är utlovat. Mer 
information om sett kommer senare! 


http://www.IT-Guide.se


Vi får också veta lite lite om den distriktsstämma som gått av stapeln samma förmiddag 
i Skoghall, och där delar av styrelsen deltagit. Ordförande för Värmlandsdistriktet 
kommer Kerstin Erlandsson att fortsätta vara ett år till. Och den 28 maj 2020 kommer 
distriktet att fira 50-årsjubileum!


Vår egen nye styrelsemedlem, Lars-Erik Eldh, blir så vederbörligen presenterad. 


Mötet avrundas med sedvanligt lotteri. Och kaffet, det har jag visst glömt både att 
fotografera och att skriva om?  Visst fick vi kaffe, och god smörgås under mötet!! 


Vid kamera och dator, 
Annelise


