
my good friends

Veien videre
Hvorfor kommer det ikke flere ukemagasin?
Hva skjer videre?
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Status i april 2016

• Foreningen «med god Frivillighet - MGFteam» er registrert.

• Foreningen har en Office 365 avtale med Microsoft.

• Det er mulig å danne grupper med brukere i foreningen.

• Hver gruppe kalles et MGFteam og registreres i Office 365.

• «My Good Friends» er et MGFteam.

• «My Good Friends» brukere har fått info om nye dataløsninger.

• De fleste har fått en bedre forståelse av nettskyen.

• De har fått en egen Office 365 konto som er i nettskyen.



Veien videre i 2016

• I løpet av de to siste årene har det kommet tusenvis av nye 
dataløsninger i nettskyen som nettsteder, apper, programmer 
etc. i tillegg til mange nye digitale enheter.

• Mange har tatt i bruk noen av disse nye løsningene eller 
enhetene etter egne ønsker og behov.

• Det er vanskelig å lage et ukemagasin som gir et generelt 
overblikk av den enorme utviklingen av digitale løsninger.

• Hver enkelt må gjøre et valg etter egne forutstetninger og 
behov.

• I stedet for ukemagasinet vil jeg oppdatere mine nettsteder og 
sosiale nettverk med det jeg finner aktuelt for meg selv.  



Mine nettsteder
På min personlige hjemmeside 
www.steffenmyklebust.no er 
det en oversikt over mine 
nettsteder – klikk her.

www.my-good-friends.no

www.med-god-frivillighet.no
www.mgfteam.org

www.mange-gode-forslag.no

www.samgla.no

www.ecn.no

• www.steffenmyklebust.no
Se spesielt under menypunkt: FILOSOFI
Filosofiske betraktninger om de store endringer verden er inne i 
som den digitale utviklingen, disruptiv (ødeleggende) innovasjon, 
klimautfordringer, flyktninger, høyere levealder, reduksjon av 
middelklassen med mer.

• www.my-good-friends.no
Menypunkter: SmartReise, SmartHus, SmartHelse, SmartSosial, 
SmartEnhet
På dette nettstedet forsøker jeg å følge med på nye digitale 
løsninger innenfor SmartReise, SmartHus, SmartHelse, 
SmartSosial og SmartEnhet og hvilken rolle de vil spille for meg. 
Spesielt fokus på nettsky løsninger og "tingenes internett".

• www.med-god-frivillighet.no = www.mgefteam.org
Foreningens formål er livslang læring for voksne mennesker 
gjennom informasjonsdeling og samhandling ved hjelp av video 
chat verktøy (digitale sosiale nettverksverktøy). Foreningens 
medlemmer kan være spredt over hele verden.
Aktive brukere i foreningen får en egen Microsoft Office 365 
Nonprofit E1 konto . Det gir flere delingsverktøy på nettet som for 
eksempel Skype for business (Lync), SharePoint og Yammer.

• www.mange-gode-forslag.no
Nettsted med forslag for å bo lengst mulig hjemme. 
Koordinering og oppdatering av den frivillige organisasjonen «med 
god Frivillighet – MGFteam».

www.ecn.no er for ECN AS og www.samgla.no for SamGla AS 

http://www.steffenmyklebust.no/
http://steffenmyklebust.com/no/homepage/nettsteder
http://www.my-good-friends.no/
http://www.med-god-frivillighet.no/
http://www.mgfteam.org/
http://www.mange-gode-forslag.no/
http://www.samgla.no/
http://www.ecn.no/
http://www.steffenmyklebust.no/
http://steffenmyklebust.com/no/filosofi
http://www.my-good-friends.no/
http://www.med-god-frivillighet.no/
http://www.mgefteam.org/
https://products.office.com/nb-no/nonprofit/office-365-nonprofit-plans-and-pricing
https://products.office.com/nb-no/skype-for-business/online-meetings
http://www.yammer.com/
http://www.mange-gode-forslag.no/
http://www.ecn.no/
http://www.samgla.no/


Sosiale nettverk hvor jeg har en konto

• I tillegg vil jeg delta mer eller mindre aktivt i sosiale nettverk: 
• Facebook (personlig)

• Facebook (my good friends – konto for gruppe)

• Facebook (ECN og SamGla – konto for organisasjon)

• LinkedIn (personlig)

• Yammer (MGFteam – Office 365)

• Twitter (personlig og #hashtag)

• G+ (google pluss – personlig)

• Instagram (personlig – link til Facebook)

• Messenger

• ………………………………..etc



Foreningen
Organisasjonsnummer:    912 004 562
Navn/foretaksnavn:         MED GOD FRIVILLIGHET - MGFTEAM 

• Endret navn:
med god Frivillighet - MGFteam

• Endret formål:
for alle aldre      - ikke bare 60+
for hele verden - ikke bare Norge 

• Endret styre:
styets leder: Steffen Myklebust
nestleder:    Åge Øren

Foreningens formål er livslang læring for voksne 
mennesker gjennom informasjonsdeling og 
samhandling ved hjelp av video chat verktøy 
(digitale sosiale nettverksverktøy). 
Foreningens medlemmer kan være spredt over 
hele verden.



Veien videre

• Fokus på prosjekter:
• Kunder: 

samhandlig, hjemmesider, CRM, Office 365,
skybaserte dataløsninger (f. eks. regnskap)

• Partnere: 
Microsoft, Buskerud Web, TeamPartner, Joomla, 
SuiteCRM, e-conomic 

• Samhandling - SmartSosial: 
samtalegrupper, møteplanlegging, MGFteam

• SmartHelse: 
Én innbygger – én journal

• Bruke Office 365 (MGFteam.org) i prosjektarbeidet
• Yammer, OneNote, OneDrive, SharePoint, Skype 

for Business …….




