
MÅNADSMÖTE 28/8 2019 

 

- Ordförande Monica Hilding hälsade alla välkomna. 

 
- Dagens föredragshållare Dan Fröberg, Swedbank, hälsades välkommen. 

 

Dan informerade och inspirerade oss under 45 minuter med rubriken Ta steget och upptäck en ny 
värld som utgångspunkt. Dan arbetar med Samhällsengagemang i banken.  

 

Vi fick en levande beskrivning av hur den digitaliserade världen i dag ser ut. Dan tog avstamp i Her-
bert Tingstens "berömda" uttalande i tv 1984 om att datorer i hemmet har inget användningsområde. 
De flesta svenskar har växt upp utan Internet. Personer födda efter 1980 tar digitaliseringen för given 
medan uttryck som till exempel  "Man vet vad man har men inte vad man får" ibland hörs i den äldre 
befolkningen. Dan konstaterade att den som har provat på ny teknik inte vill tillbaka och påpekade att 
det aldrig är för sent att lära nytt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med ny teknik visade Dan hur Världen kommer till dig. Mobilt Bank ID, som kan beskr ivas som 
Din legitimation på nätet som öppnar andra dör rar  till exempel till Skatteverket, Apotek, sjuk-
vård 1177 samt elektronisk post, till exempel KIVRA.  

 

 



Saker att tänka på när man handlar på nätet lyftes. Säkerhet på nätet är en fråga som 
många funderar över och som kan vara orsaken till att man drar sig för att använda ny 
teknik. Dan beskrev de vanligaste metoderna som bedragare använder sig av. Han gav 
oss följande råd: 

- Lämna aldrig ut Bank ID på uppmaning. Banker och myndigheter ringer ALDRIG och 
ber om detta.  

- LÄGG PÅ LUREN, ring aldrig upp om du uppmanas till detta. 

 

Dan rekommenderar att man startar med att lära sig att använda Swish. Han beskrev 
många fördelar med detta snabba sätt att överföra pengar och gav flera exempel på an-
vändningsområden.  

 

VILL DU LÄRA DIG MER? Kontakta din bank. Swedbank och andra banker har kor-
tare utbildningar.  

Monica Hilding tackade Dan och överlämnade en bukett blommor. 

 

Månadsmötet fortsatte enligt dagordning. 

 

- Monica Hilding påminde om höstens program som finns att läsa i höstbrevet samt om 
den Extra Stämma som ska hållas vid nästa månadsmöte. 

 
- Rolf Åkesson informerade om SeniorNet Karlstad, support, hur att minska det digitala 
utanförskapet samt höstens kurser, Måndagar, onsdagar och fredagar kl 09-12 samt ons-
dagar kl 13-16 finns SeniorNet på Seniorernas Hus. Läs mer på hemsidan. 

 
- Pubkvällarna är igång och Ulf Nyängs meddelade att nästa pubkväll är den 4/9 på 
Chaplin (på Herrhagen). Läs mer på Hemsidan. 

 
- Bowlingledare sökes, kontakta Monica Hilding. 

 
Månadsmötet avslutades med att Inger Ernstson redovisade rätta svar på Hjärngympan, 
vi drack kaffe, åt kakor, lottdragningen genomfördes och priser delades ut.. 

  

Monica Hilding avslutade månadsmötet. 

 

 

Vid pennan 

Annika Davidsson 


