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 IT-verksamhet 

 

Vår förening kännetecknas framförallt av den digra IT-kursverksamheten.  

Kursverksamhet startade inom ett samarbete med folkhälsan 2014 och 

pågick i tv år. Föreningens medlemmar kunde komma med sina problem 

till vår mottagning och få hjälp. Det gick bra i början men 

efterfrågan dalade och då beslöt vi att börja ordna kurser i samarbete med 

Svenska Folkskolans vänner och i i SFV:s lokaler. Ombudsmannen hade 

då sina utrymmen där så det föll sig naturligt. Samtidigt har vi kunnat 

utnyttja att få statligt stöd för kursverksamheten som studiecirklar. Stödet 

är idag 20 € per föreläsningstimme. Via förbundet fick vi i tiden kontakt 

med en IT-expert, Pasi Holmberg, och han har hållit i stort sett alla 

föreläsningar sedan starten. Statsstödet gör att vi kan ha ett billigt pris för 

kurserna 30 € för en kurs på 9 timmar. Fördelen med Pasi är att han ser till 

att alla hänger med. 

 

Vi har regelbundet, sedan 2016 ordnat 4 - 5 kurser per termin. En del 

kurser är direkta grundkurser i att använda smarttelefon, surfplattor och 

dator. Andra kurser är kurser för längre hunna som behärskar grunderna. 

Totalt har vi haft ca 500 deltagare som deltagit i våra kurser sedan starten. 

Jag har personligen deltagit i en mångfald kurser på olika nivåer och med 

olika teman och kan intyga att de hållit hög klass och inga frågor har blivit 

obesvarade. 

 

Därtill har vi varje år ordnat speciella kurser för föreningens styrelse. Det 

har gett goda resultat. Föreningen har idag t.ex. sitt arkiv i ”molnet” via 

Google Drive. Detta gör att det är lättare att hålla reda på vad som hänt i 

föreningen tidigare. Föreningen har också bokföring och medlemsregister i 

förbundets molntjänst (Briox och Desky). Härtill skolade av förbundets 

personal. 

Föreningen har också en egen hemsida (www.abo.spfpension.fi) och är 

med på Facebook. 

 

Coronan stoppade kursverksamheten våren -20 (SFV stängde sina lokaler), 

men nu i höst drar vi igång igen med 4 kurser och 2 kurser för styrelsen. 

Utbildare P. Holmberg.  

http://www.abo.spfpension.fi/

