
 

 

Forslag til endring av vedtektenes § 3 Medlemskap 
 

Nåværende formulering: 

§ 3       Medlemskap 

Klubbens medlemmer er individuelle medlemmer av Seniornett Norge. Det er ingen 
aldersbestemmelser for medlemskapet. Foreningen er først og fremst beregnet for 
personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet. 
 
Seniornett Horten har lenge vært åpen for å undervise voksne mennesker uten tanke 
på hvor gamle de er. Den eksisterende formuleringen er derfor i stor grad dekkende 
for vår praksis. Da vi startet dialogen med Horten kommune om et samarbeid om 
Digihjelpen, så vi at det var et visst behov for presiseringer av § 3 som omhandler 
Medlemskap. I en orientering til prosjektet skrev vi følende: 
 
Hvem kan være medlemmer?  
- Alle seniorer over 55 år 
- Alle innbyggere som av ulike årsaker faller utenfor det aktive yrkeslivet og heller 

ikke er i utdanning. 
 
Vi praktiserer ingen aldersgrense, men forutsetter at alle som søker medlemskap er 
over 18 år. Vi vil vurdere de yngste spesielt og tror de fleste her mestrer den digitale 
hverdagen uten nevneverdige problemer. Yrkesaktive og skoleungdom forutsettes å 
hente sine kunnskaper gjennom jobben og på skolen.  
 
Denne presisering ønsker vi å vedtektsfeste. 
 
Forslag til ny § 3 Medlemskap 
 
Alle som tegner medlemskap i Seniornett Horten blir automatisk også personlig 
medlem av Seniornett Norge og har alle rettighet som følger av det. 
 
Følgende kan tegne medlemskap i Seniornett Horten: 
 
- Alle seniorer over 55 år (uten betingelser) 
- Alle innbyggere som av ulike årsaker faller utenfor det aktive yrkeslivet og heller 

ikke er i utdanning. 
 
Foreningen har ingen aldersgrense, men forutsetter at alle som søker medlemskap er 
over 18 år. SNH vil vurdere de yngste spesielt og tror de fleste mestrer den digitale 
hverdagen uten nevneverdige problemer. Yrkesaktive og skoleungdom forutsettes å 
hente sine kunnskaper i samarbeid med arbeidsgiver og på skolen. 
 

På vegne av styret 

Bjørn Jakobsen,  

Styreleder 


