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Verksamhetsberättelse för år 2018
Styrelsen har under år 2018 haft följande sammansättning:
STYRELSE:
Ordförande
Vice ordf.
Sekreterare
Kassör
Teknikansvariga

Stig Holmberg
Stig Bengtsson
Kent Forsberg
Harald Haapala
Göran Eliasson

Vi har även haft en teknisk kunnig medlem, som hjälpt oss.
Styrelsen har haft 8 st. protokollförda sammanträden samt möte om medlemsvärvning.
Vi har ett samarbete med Luna-biblioteket, ABF, kommunen, Science Park, Frivilligcentralen
i Nykvarn samt Kjell & Co, Din Dator AB och Gunnars Radio samt Coompanion.
REVISORER
Inga-Lill Lind
Karin Eklind
VALBEREDNING
Gunvi Appeby
Vakant
Vi har haft tillgång till 6 st. värdar/handledare samt 3 st. värdersättare som gett råd och tips
till dem som besöker våra lokaler. Öppet varje dag, måndag – fredag.
ÅRSMÖTE
Vi har genomfört ett stadgeenligt årsmöte den 3/4 i ABFs lokaler. Vi drack kaffe och därefter
hölls ett anförande om Sociala Medier. Efter detta så genomfördes våra årsmötesförhandlingar.
Riksföreningen, SeniorNet Sweden, hade även ett årsmöte där Stig Holmberg och Inga-Lill
Lind var våra ombud. Bl.a. så beslutades att av medlemsavgiften för 2017 får vi 125:-- per
medlem för vår verksamhet.

FUNKTIONÄRER
Vi hade ett studiebesök för funktionärer på Science Park.
Dessutom hade en årsavslutning för våra funktionärer, med fruar/män på Gilberga
Fritidsgård.
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MEDLEMMAR
Medlemsantalet uppgick 31 december 2018 till 232 personer.
Bidrag för vår verksamhet har vi fått från kommunen och, utöver den återbäring vi fått från
Riksföreningen (Senior Net Sweden).
MEDLEMSREGISTER
Vi har kompletterat vårt medlemsregister så att medlemmar som har e-post får info. om vår
verksamhet via mail. Det var 20 st. som inte hade e-postadess. De som inte har e-postadress får läsa om vår verksamhet på affischer, i Länstidningens Föreningsnytt och
Evenemangstips. Vi ringde till dem som inte hade e-postadress för att de skulle skaffa en, då
vi får betala för en separat utsäning från det entrala kansliet. Resultat endast 4 st. e-postadresser. 17 saknade e-postadresser fortfarande.
MARKNADSFÖRING
Medlemmarna har fått sin information via affischer på vår anslagstavla, Lunaträffens kafés
anslagstavla, Stadshuset, Luna-biblioteket, Allaktivitetshuset, frivilligcentralen i Nykvarn,
Kjell & Co, Din Dator AB, Gunnars Radio, i Länstidningens Föreningsnytt samt
Evenemangstips och på vår hemsida.
Vi genomförde även en föreläsning om SÄKERHET för Astra/Zenecas seniorer.
Dessutom var vi var med på kommunens äldredag och informerade om vår verksamhet.
AKTIVITETER
Vi startade vår verksamhet, för året, den 15 januari samt avslutade vårterminen den 18 maj.
För hösten startade vi den 3 september och avslutade den 14 december.
Vi hade öppet måndag – fredag, kl. 10.00-13.00, med råd och tips om både surfplattor och
bärbara datorer. På fredagar hade vi råd och tips om mobiltelefoner.
Den 2/9 hade vi utbildning av Länstidningen så att vi kunde hjälpa deras prenumrater att
logga in på deras Digitala tidning.
Genomförda kort-kurser och föreläsningar:
Ordning och reda i datorn,
Bildbehandling
Windows 10
Surfplattor (Android och Ipad)
Föreläsningar:
Datasäkerhet
Sociala medier

SLUTORD
Styrelsen vill tacka alla som har deltagit i våra aktiviteter.
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