Medlem i GMSeniorNet
IT-forening for Seniorer
Göteborg-Mölndal Seniornet
(GMSeniorNet) är troligen Sveriges
mest kompetenta och största
fristående IT-klubb för Seniorer, med
verksamhet i Göteborg.
En IT-förening för Dig som är 55+. En
ledande förening inom området
seniorer och IT-samhället.
Vi har en samlad kunskap om
Seniorers önskemål och krav på ITtjänster och studiecirklar.

Det är enkelt att bli medlem i vår ITklubb. Medlemsavgiften är SEK 250.-/
kalenderår. Som medlem får Du ta del
av:
 Studiecirklar i moderna lokaler
Datorer av senaste snitt

 WorkShop. Öppet fredagar mellan
09.00 - 12.00
Kostnadsfritt för våra medlemmar

 Månads och informationsmöten.
Sista tisdagen i månaden

 Gemenskap med IT-intresserade
Seniorer .

Läs vidare på www.gmseniornet.se

Göteborg-Mölndal Seniornet
Stockholmsgatan 16A
416 70 GÖTEBÖRG
E-post: info@gmseniornet.se
www.gmseniornet.se

Studiecirklar

WorkShop/Support

Informationsmoten

Varje termin genomför vi ett stort
antal studiecirklar. Ett cirkeltillfälle
ligger normalt på vardagar mellan
09:30 —12:00. Cirkelinnehållet har
alltid ett aktuellt och lärorikt ITtema och utformas utifrån våra
medlemmars behov och önskemål.

Klubbens WorkShop/Support. En värdefull
tillgång för våra medlemmar.

Den sista tisdagen i månaden samlas
medlemmarna för föreningens
månadsmöte. Uppskattat av våra
medlemmar med upp till hundra
deltagare. Värdefull och aktuell ITinformation förmedlas. Dels av
gästföreläsare och dels av föreningens
egna handledare.

Några exempel på populära
studiecirklar:
- Data för nybörjare
- Mac för nybörjare
- Google Foto
- Windows 10
Dessutom ett antal olika cirklar i
kategorien
Smarta mobiler—Surfplattor
- Android, iPhone / iPad
Sociala medier
- Facebook, Twitter, Instagram
Prisexempel: Cirkel på 3 tillfällen
(9 studietimmar) SEK 150.-

Under perioden september - maj är
normalt vår WorkShop öppen varje fredag
förmiddag mellan 09.00 - 12.00.
I Vår WorkShop är våra medlemmar
välkomna för att få hjälp med problem i sin
dator, inställningar i den smarta mobilen
eller surfplattan.
Även om man inte har några fel på sin
dator kommer många medlemmar för en
stunds IT-snack och en fika.
Det här klarar vi i vår workshop:
- Felsökning
- Rättar till felaktiga inställningar
- Återställer drivrutiner
- Ominstallationer av operativsystem och
programvara
- Hjälper till med e-postinställningar i
smarta mobiler
- Hjälper till med anskaffande av epostkonto typ Gmail, Yahoo, Outlook mm
- Hjälper till med frågor om programvaror
- Köpråd vid nyanskaffning av datorer och
mobiltelefoner / surfplattor

WorkShop/Support är enbart till för våra
medlemmar och är kostnadsfri
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Vi finns på Nordengården,
Stockholmsgatan 16 i Göteborg. Rejäla och
handikappanpassade utrymmen.
Gångavstånd från närmsta
spårvagnshållplats

Var hemsida
Vår hemsida www.gmseniornet.se bygger
på senaste webbtekniken.
Medlemsinformation förmedlas via våra
nyhetsmail.
Cirkelbokning, anmälningar till
månadsmöten samt medlemsregister
hanteras via vår hemsidas
databasorienterade gränssnitt. Alla
medlemmar har sin egna personliga
inloggning.

www.gmseniornet.se

