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Skedsmokorset Rotaryklubb Ukebrev nr. 12 for 2019-2020 

Vipps nr.:  18245 (Skedsmokorset Rotaryklubb) 

Dato: Mandag 14. oktober 2019 kl. 19.30 

Sted: Sten 

Møteleder: President Stein Ivar 

Antall medlemmer: 18 medlemmer, 1 ledsager 

Gjester: 0 

Besøk andre klubber: Ingen 

Bursdager: Magne (15. okt.) 

Referent: Steinar 

Tema: Sikker hverdag med egen PC – Er Internett en trussel? 

Møtet ble ledet av president Stein Ivar som startet med noen klubbsaker: 

Områdemøtet 30. oktober på Skedsmo Samfunnshus trenger hjelp fra mange medlemmer til mange oppgaver. 

Senere på høsten blir det områdemøte med distriktsguvernøren hvor vi har valgt å legge fram Steinhuset i 

klubbens  fem minutter. 

Han minnet også om Rotary-skolen hvor nye(re) medlemmer spesielt oppfordres til å delta. 

Sekretær Arild minnet om at han må få beskjed om komitémøter fordi slike møtetimer også telles. 

Deretter fikk vårt medlem Kjetil Jensen ordet for dagens tema:  Sikker hverdag med egen PC – Er Internett en 

trussel? 

Hackere utgjør bare rundt 1 % av trusselbildet på internett.  Noen av dem er politisk motivert til å ta de 

«slemme», noen er statshackere som tenker krigføring, og noen er ute etter penger.  Den største trusselen er 

«phishing», dvs. tilsynelatende viktig mail som er ute etter å avsløre våre passord osv.  «Social Engineering» 

(økende) er folk som snakker (jf. telefon fra «Microsoft») og så tar kontroll over maskinen din eller låser den.  

«Malware» utnytter sikkerhetshull til å komme seg inn på maskinen din – sørg for å laste ned alle oppdateringer 

etter hvert som de kommer.  «Ransomware» krever løsepenger for å frigjøre maskinen fra kryptering (det kan 

være mulig å installere motgift hvis det gjøres før maskinen slås av).  Kjetil gav mange eksempler på lureri.  

Vær varsom med ukjente.  Ikke bruk samme passord overalt. 

Kjetil gikk god for nettstedet haveibeenpwned.com der vi kan sjekke om passordene våre er kommet på avveie. 

Han nevnte også en av mange apper som kan lagre passord sikkert, nemlig 1Password. 

Kjetils presentasjon er vedlagt. 

Vinlotteriet ble vunnet av Gunnar Hanssen. 


