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Verksamhetsberättelse för år 2017.
Styrelsen för SeniorNet Botkyrka får härmed lämna följande redovisning över föreningens verksamhet
år 2017. Föreningens organisationsnummer: 802410-9939
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande
Lars Erik Sjölund
Vice ordförande
Sune Nilsson
Sekreterare
Owe Eriksson
Kassör
Eva-Britt Olsson
Ledamöter
Bengt Gulin
Krister Carlsson
Pentti Rintala tom juli 2017
Mats Olsson
Gunilla Sätterberg
Jan-Eric Conradsson f.o.m. aug. 2017
Suppleanter
Kurt Lundström
Adjungerade

Revisor
Revisorssuppleant
Valberedning

Eva Nylund, kansli och kursadministratör
Birgitta Strinnlund hemsidesansvarig
Gunilla Herkevall tom jan 2017
Inger Feldhofer
Roland Gustavsson
Sten Rissler (sammankallande) f.o.m. juli
Rune Tungström t.o.m. juni
Denise Grandell

SeniorNet Botkyrka
SeniorNet Botkyrka, är en klubb inom riksorganisationen SeniorNet Sweden, som bildades 1997.
Inom SeniorNet Sweden finns f.n. 45 klubbar med ca 8900 medlemmar.
SeniorNet Botkyrka startade sin verksamhet i oktober 2001 och hade vid det årets slut nio
medlemmar. Tio år senare hade medlemsantalet ökat till 357.
Styrelsearbetet
Årsmötet genomfördes den 23 mars 2017 med Lars Engström som mötesordförande. 20
medlemmar deltog. Efter årsmötet hölls ett konstituerande möte. Styrelsen har under året
genomfört 8 protokollförda sammanträden. Vid sammanträdena har verksamheten och ekonomin
kontinuerligt följts upp. Verksamhet och projekt har planerats och beslutats.
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Handledarmöten
Möten med alla handledare och assistenter har genomförts inför varje terminsstart. Vid dessa
tillfällen har kurs/cirkel-schemat planerats i tiden och fastställts. Ansvariga handledare och
biträdande assistent/er har också fördelats på samtliga kurser och studiecirklar. Den 24: aug. höll
Sune Nilsson en bra kortare internutbildning för handledare/assistenter.
Verksamheten i siffror

Totalt antal medlemmar vid årets slut:
Totalt antal kurser/cirklar hela året
Totalt antal elever
Totalt antal assistenter
Totalt antal handledare
Datorstugan/verkstaden antal besökare
Öppet hus med PRO/SPF i Seniorhuset
Upptaktsmötet
Fredagsträffarna

2017

2016

2015

354
38
241
11
10
495
57
0
700

383
30
167
19
12
416
60
60
488

405
54
257
26
26
448
58
85
574

Kursverksamhet.
Kurserna för medlemmar har genomförts i våra lokaler i Seniorhuset i Tumba samt i ABF:s lokal
(Mode 2) i Hallunda. I Hallunda har bild- och släktforskningskurser/cirklar genomförts. I Seniorhuset
och i Hallunda har vi haft dator- och surfplattekurser.
Tre nya studiecirklar har under året utvecklats och igångkörts
Molnlagring, IT säkerhet och Sociala medier, som utvecklats av Sune Nilsson, har körts igång som
kortare cirklar (3 tillfällen).
Medlemsvård och marknadsföring
Under 2017 har vi inte haft något Upptaktsmöte, som vi bedömt ger för lite vad avser medlemstillströmningen samt att aktiviteten är ganska dyr. Vi har istället prövat betydligt billigare
marknadsföringskanaler.
Vi har börjat med gratisannonsering under rubriken PÅ GÅNG om våra aktiviteter i tidningen Mitt i och
BotkyrkaDirekt (f.d. SÖDRA SIDAN).
Tisdagen den 12 september fanns vi på ICA Maxi i Eriksberg. Höstens kursbroschyr och ett proffsigt
infomaterial delades ut till förbipasserande, som främst var pensionärer. Vi tror att denna form av
uppsökande verksamhet kan vara en väg att hitta nya medlemmar till klubben framgent.
Under året har vi prövat en modell att närmare samverka med PRO och SPF-föreningarna i Botkyrka
om en bättre tillströmning av deltagare till våra kurser. Arbetsformen verkar ha gett effekt för detta
har bidragit till en ökning av elever till våra kurser/cirklar.
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Verksamhetskonferens i SeniorNet Swedens regi
Den 7 - 8 april hölls en gemensam konferens i Stockholm, som samlade 27 klubbar och ca 90
personer. SeniorNet Botkyrka med Kurt Lundström i spetsen hade en aktiv roll i planeringen av
konferensen. Under konferensen höll Anders Magnusson och Krister Carlsson ett mycket
uppskattat föredrag om ”e-hälsa och vårdsystemet 1177”.
Fredagsträffar
Fredagsträffarna på biblioteket i Tullinge och ABF:s lokal (Magne) i Hallunda, har avhandlat aktuella
ämnen inom Informations- och kommunikationsteknik. Medlemmarna har haft stort inflytande på
ämnesvalet. Träffarna har varit välbesökta och uppskattade. Ämnesvalet under 2017 har varit
innehållsrikt och brett. Årets teman var; IT hot och motmedel, Vardagsanvändning av smarttelefoner,
3 D skrivare, Bildredigering, Mobilt bankid, Nyheter i Windows 10 Creators update, Seniorveckan i
Botkyrka, e-hälsa och vårdsystemet 1177, Info om hur en släktbok kommit till (medlemmen Ulla
Comérus) samt Från fysisk plånbok till digital plånbok.
Datorstuga/Datorverkstad
Dessa verksamheter, som vi hade i Seniorhuset i Tumba och i Hallunda, har haft lagom jämn
tillströmning av hjälpbehövande. Under hösten hade vi öppet i Datorstugan i Hallunda vid tre
tillfallen. Antalet besökare var dock så lågt så vi beslutade att lägga ned verksamheten där.
Lokaler och utrustning
Kansli/utbildnings-lokalen i Seniorhuset hyrs av Botkyrka kommuns fastighetsförvaltning.
Fastigheten har Internetuppkoppling via Botkyrka Stadsnät. Kurslokalen har en utformning som
medger en flexibel möblering beroende på aktiviteternas karaktär. Ett s.k. smartboard finns i
lokalen.
Utrustning i Hallunda och i Seniorhuset.
Utbildningssalen i Seniorhuset är utrustad med 9 elevplatser med varsin laptop, samt en lärardator
och en TV. I lokalen finns en fast monterad projektor och smartboard. Vidare finns två overheadkameror och en ”nyckelpiga” för att användas vid undervisning om telefoner. I övrigt finns två skrivare
som är kopplade till datorerna.
Kansliet är utrustat med tre arbetsplatser med varsin dator vilka är kopplade till nyinköpt skrivare. För
surf-verksamheten finns utlåningsplattor med både IOS- och Android-operativsystem. Smarttelefoner
har köpts in för kursverksamheten ”plattofonkurser”. Vissa av föreningens äldre surfplattor har
avyttrats under året då deltagarna numera använder egen utrustning.
Bärbar utrustning för externa aktiviteter.
För SNB:s uppsökande och ambulerande verksamhet - fredagsträffar, hembesök, informationsmöten,
etc., har föreningen bärbara datorer, surfplattor, routrar, projektorer, iPadställ, telefoner, Bluetoothhögtalare och ”nyckelpiga”.
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Husmöten i Seniorhuset med PRO och SPF.
PRO, SPF och SeniorNet, som alla är hyresgäster i Seniorhuset, har haft regelbundna Husmöten
(sista torsdagen i månaden) för att samråda kring gemensamma frågor. Frågorna har handlat om
skötsel och ansvar i huset, gemensamma verksamheter som Öppet husträffar och om kontakterna
med Botkyrka kommun.
Samarbetet har skett i en öppen och trevlig anda, som bidragit till att göra Seniorhuset till en social
och trivsam träffpunkt för kommunens alla seniorer. Under Seniorveckan 6 - 10 november
samverkade de tre organisationerna med information och intressanta föredrag i huset.
Försäkringar.
Föreningens inventarier är försäkrade i försäkringsbolaget if.
Den ekonomiska ställningen framgår av balans- och resultaträkningar. Styrelsen föreslår att årets
resultat överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen årsavgift för styrelsen i SeniorNet Botkyrka
skall tas ut. Medlemsavgifter inbetalas till SeniorNet Sweden och klubben erhåller ett bidrag per
medlem i enlighet med beslut, som fattas på SeniorNet Sweden årsmöte.
Styrelsen framför sitt varma tack till alla som bidragit till att verksamheten fungerat väl och utvecklats
under året.

Tumba i april 2018
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