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För SeniorNet Tyresö har år 2015 varit ett framgångsrikt år. Antalet medlemmar har ökat 
något. Deltagandet i klubbens veckoträffar och Ventilen-arrangemang har ökat något.  
 
Styrelsen har under året bestått av 
 

Ordförande  Gunnel Agrell Lundgren    
Vice ordf.  Carl-Olof Strand   
Sekreterare  Lars-Anders Westlin  
Kassör  Birgitta Lindholm  

Ledamöter  Bengt Wolff, Gunilla Schultzén, Lars Jerndahl 
Suppleanter Cecilia Almén Andersson, Anne Johansson 
 
Styrelsens ledamöter har dessutom haft följande ansvar: 
 
Klubbadministratörer: Cecilia Almén Andersson, Bengt Wolff 
Studieadministratörer: Samtliga handledare  
Broschyransvarig: Lars Jerndahl 
Ansvarig för evenemangsinformation till kommunen mm: Anne Johansson 
Webbansvarig: Carl-Olof Strand 
 
Revisorer och valberedning 
Revisor: Gunnar Björnwall 
Rev. Suppl: Helmi Wahtramäe 
Valberedning: Sidsel Nybö (sammankallande) och Lilian Boqvist.  
 
Styrelsemöten. Styrelsen har haft 12 protokollförda möten under året. 

Antal medlemmar var vid utgången av året ca 165 st.  

Dataträffar. Klubben har haft regelbundna dataträffar med handledare varje vecka un-
der skolterminerna:  

 Måndagar: Trollbäckens bibliotek – 4 da-
torer. De flesta deltagarna har tagit med 
sig sina egna datorer.  

 Onsdagar: C3L:s datasal B45 i gymna-
siebyggnaden med 8 datorer.                  
Tyresö Gymnasiums datasalar M21 och 
M22, med totalt ca 40 datorer. De flesta 
deltagarna har dock haft med sig sin egen 
dator och har därmed också kunnat få 
hjälp med eventuella dataproblem. 

 

Handledare under året har varit: 
Trollbäcken: Bengt Wolff (huvudansvarig), Bertil Svartvall, Eva Blommegård, Torsten 
Rehn och Lars-Anders Westlin. 
C3L:  Lilian Boquist, Lars Jerndahl och Anne Johansson.  
Gymnasiet:  Bengt Wolff, Sidsel Nybö, Gunnar Björnwall (ht), Gunnel Agrell Lundgren, 
Gunilla Schultzén, Uno Nilsson och Lars-Anders Westlin.  
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Årsmötet 2015 hölls den 27 mars på Biblioteket i Tyresö Centrum och besöktes av 14 
medlemmar. Alf Glesing valdes till mötesordförande. Årsmötet ägde rum samtidigt med 
”Get Online Week”.  

Efter årsmötet talade bibliotekets personal om digitala nyheter.  

Genomförda kurser 

 I anslutning till veckoträffarna har Gunilla Schultzén hållit flera korta kurser om an-
vändningen av smarta telefoner och surfplattor för iPhone och iPad. Samtliga kur-
ser har snabbt blivit fulltecknade och har varit mycket uppskattade.  
 

 Gunnar Björnwall har genomfört två uppskattade kursomgångar på vardera 3 gånger 
om Androidtelefoner och plattor.  
 

 Lars-Anders Westlin har genomfört 2 nybörjarkurser i Windows 7, 8 och 10 om var-
dera 6 gånger på onsdagar i Tyresö Gymnasium. Som komplettering till denna kurs 
höll Bengt Wolff en kurskväll om E-post. Vid vårens kursomgång kompletterades ny-
börjarkursen med att Gunilla Schultzén berättade om sociala medier (Facebook mm). 
Kurserna var mycket uppskattade.  
 

 På onsdagarna har släktforskning pågått i C3L under ledning av Lillian Boquist, 
Lars Jerndahl och Anne Johansson. Intresset är stort och har samlat upp till 16 del-
tagare.  

 
Café Ventilen        
 
Café Ventilen har hållits vid 8 tillfällen. Vid 
årets 6 första träffar hölls de i Follbrinken 
i kommunens föreningsgård Kvarnhjulet.  
De 2 sista hölls i Tyresö Gymnasium resp 
Församlingssalen i Bollmoradalens Kyrka.  

 5 febr: Plattor o Mobiler. Gunilla 
Schultzén berättade om bärbara surf-
plattor och mobiler, vad betyder olika 
IT-ord mm. 43 deltagare. 

 6 mars: Digitala trender. Carl-Olof 
gav en uppföljning på SeniorNet Swedens verksamhetskonferens i Karlstad om de 
stora IT-trenderna. Bengt Wolff talade om aktuella frågor inom dataområdet. Drygt 
30 deltagare.  

 9 april: Kommunens IT-tjänster. Tyresö Kommuns IT-chef talade om kommunens 
IT-tjänster och e-guvernement. 40 deltagare.  

 7 maj: WiFi/hemmanätverk. Carl-Olof Strand, Bengt Wolff och Lars-Anders Westlin 
redogjorde för hur man monterar och ställer in ett hemmanätverk med WiFi. 32 del-
tagare.  

 3 sept: Aktuellt på nätet. Gunilla Schultzén berättade om robotar, säkerhet, mas-
kar, trojaner och olika elektroniska betalsätt t ex kort, mobil och Swish. 64 deltagare 
(”all time high”).  

 8 okt: Det är aldrig för sent. Carl-Olof fokuserade på nybörjare som vill använda da-
tor eller surfplatta.  

 5 nov: E-tjänster. Gunnar Björnwall berättade om e-tjänster för bl a banker, företag, 
boka biljetter, Swish mm. 35 deltagare. Som lokal användes ett klassrum i Tyresö 
Gymnasium.  
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 3 dec: Aktuella IT-frågor. Gunilla Schultzén berättade om div aktuella ämnen, bl a 
uppkopplade saker som kaffebryggare, tåg, bilar mm.  Som lokal användes Försam-
lingssalen i Bollmora Kyrka.  

 
Digidel  – Get Online Week 
 
Inom ramen för Get-on-line-week den 23 – 29 mars bemannade Tyresö Bibliotek ett in-
formationsbord där besökare kunde få hjälp med datafrågor. SeniorNet deltog till viss del 
i detta. Aktiviteten lockade dock inga besökare.  
 

Radio Tyresö 91,4    
 

Klubben har medverkat i 6 program under 2015. Med-
verkande har varit Carl-Olof Strand, Gunilla Schultzén, 
Bengt Wolff, Lilian Boquist. Vår ordförande Gunnel 
Agrell Lundgren har varit programledare. Klubben har 
då haft möjlighet att avisera om kommande aktiviteter, 
t ex Ventilen-träffar och olika kurser.  

 

 

Webbsidan   

Vår webbsida, www.senty.se, flyttades vid årsskiftet 
2013/2014 till SeniorNet Swedens klubbkoncept för 
hemsidor. Sidan fick därmed samma layout som riksor-
ganisationens hemsida. Carl-Olof Strand har även 
2015 varit redaktör för hemsidan och har gjort ett om-
fattande uppdateringsarbete.  
 
 

 

Facebooksidan  

Webbredaktören har även 2015 hållit igång 
klubbens officiella Facebooksida. Sidan hade 
vid årsskiftet ca 40 ”gillare”. 
 
 

 

 

SeniorNet Sweden 
 
Gunnel Agrell Lundgren, Carl-Olof Strand, Karl-Martin Mellander och Bengt Wolff deltog 
i riksföreningens årsmöte 26 april 2015 i Stockholm.  

Carl-Olof Strand deltog i Verksamhetskonferensen i Växjö den 8-9 november.  

 

http://www.senty.se/
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Samarbete med Vuxenskolan 

Föreningen har beslutat att påbörja ett samarbete med Vuxenskolan. Därmed finns en 
del möjligheter att få bidrag för en del aktiviteter.  
 

Årets Nytänkare 

SeniorNet Tyresö hade nominerats till ”Årets Nytänkare” vid Tyresös årliga kultur- och 
idrottsgala. Den 27 mars genomfördes galan och vinnaren utsågs. Dock blev det inte Se-
niorNet Tyresö, det blev i stället en av idrottsföreningarna.  

E-medborgarvecka 5 – 11 oktober 

SeniorNet Tyresö ställde upp med några aktiviteter under denna vecka:  

 I Bollmora Bibliotek bemannades en disk.  

 Vid dataträffarna på måndagen och onsdagen var man beredd på att ta emot nya del-
tagare. 

Aktiviteterna under veckan gav tyvärr inga omedelbara nya medlemmar.  

Böckerna ”Äldre och internet” och ”Äldre och Sociala medier” av Gunilla Brattberg 

För att öka kompetensen inom klubben har böckerna köpts in och delats ut till samtliga 
styrelsemedlemmar och handledare.  

Ekonomi.  

2015 års verksamhet gav ett resultat på 1 771,14 kr. Medlemsavgifterna uppgick till     
17 875 kr.  Resultaträkning och balansräkning återfinns som bilagor till årsberättelsen. 

Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett stort tack till alla som på olika sätt medverkat i Se-
niorNet Tyresös verksamhet under 2015. 

 
Tyresö  2016-02-11 
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