Årsberättelse SeniorNet Tyresö
1 jan – 31 dec 2016
För SeniorNet Tyresö har år 2016 varit ett framgångsrikt år. Antalet medlemmar har ökat
något. Deltagandet i klubbens veckoträffar och Ventilen-arrangemang har också ökat något.
Styrelsen har under året bestått av
Ordförande
Vice ordf.
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleanter

Carl-Olof Strand
Gunnel Agrell Lundgren
Lars-Anders Westlin
Birgitta Lindholm
Bengt Wolff, Lars Jerndahl och Jan-Olof Eriksson
Eva Blommegård och Sidsel Nybö

Styrelsens ledamöter har dessutom haft följande ansvar:
Klubbadministratörer: Cecilia Almén Andersson (adjungerad) och Bengt Wolff
Studieadministratörer: Samtliga handledare
Broschyransvarig: Lars Jerndahl
Ansvarig för evenemangsinformation till kommunen, Mitt i Tyresö mm: Eva Blommegård
Ansvarig för medlemsbrev via e-mail: Gunnel Agrell Lundgren
Webbansvarig: Carl-Olof Strand med biträde av Lars-Anders Westlin och Jan-Olof Eriksson
Tyresöradion: Gunnel Agrell Lundgren
Revisorer och valberedning
Revisor:
Gunnar Björnwall
Rev. Suppl:
Helmi Wahtramäe
Valberedning: Irene Klintemar (sammankallande) och Gunilla Schultzén
Styrelsemöten. Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under året. Under året har
mötestätheten minskat från 1 gång per månad till en gång per 6 veckor. Beslut som behövt fattas på mellantiden har gjorts via e-mail. Dessa beslut har sedan tagits upp på efterföljande styrelsemöte och har protokollförts.
Antal medlemmar var vid utgången av året 176 st, vilket innebär en ökning med 11 medlemmar under verksamhetsåret.
Dataträffar. Klubben har haft regelbundna dataträffar med handledare varje vecka under
skolterminerna: 	
  
•   Måndagar
Trollbäckens bibliotek. De flesta
deltagarna har tagit med sig egna datorer. SeniorNet har dock 4 st datorer för utlån.
•   Onsdagar
Tyresö Gymnasiums datasal
M22. De flesta deltagarna har haft med sig sin
egen dator. De som inte har egen dator använder
Gymnasiets datorer.
Handledare under året har varit:
Trollbäcken: Bengt Wolff (huvudansvarig), Bertil Svartvall, Eva Blommegård, Torsten
Rehn och Lars-Anders Westlin.
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C3L och Gymnasiet (Släktforskning): Lilian Boquist, Lars Jerndahl och Anne Johansson.
Gymnasiet: Bengt Wolff, Sidsel Nybö, Gunnar Björnwall, Gunnel Agrell Lundgren, Gunilla
Schultzén, Uno Nilsson och Lars-Anders Westlin.
Årsmötet 2016 hölls den 17 mars på Biblioteket i
Tyresö Centrum och besöktes av 22 medlemmar.
Alf Glesing valdes till mötesordförande. En av
årsmötets punkter gällde revidering av stadgarna
för att få en större överensstämmelse med SeniorNet Swedens normalstadgar. Denna punkt ska
behandlas på ytterligare ett årsmöte.
Efter årsmötet berättade den snart avgående bibliotekschefen Lars Andersson om nyheter m m i
biblioteksvärlden. Årsmötet ägde rum samtidigt
med ”Get On Line Week”.
Genomförda kurser
•   I anslutning till veckoträffarna har Gunilla Schultzén hållit en kurs om användningen av smarta telefoner och surfplattor för iPhone och iPad den 3/2, 10/2 och
17/2. Totalt blev 14 elever utbildade under 3 kvällar.
•   Gunnar Björnwall har genomfört två kursomgångar på vardera 3 gånger om Androidtelefoner
och plattor. Kursomgångarna blev snabbt fulltecknade. Behovet är stort.
•   Kortkurser. Följande endags kurser genomfördes under året:
o   27 febr Surftips. Lars-Anders Westlin var handledare med Sidsel som hjälp.
o   3 febr Säkerhet. Lars-Anders Westlin var handledare med Sidsel som hjälp.
o   10 febr. E-post. Beng Wolff var handledare.
o   17 febr. Sociala medier. Carl-Olof Strand var handledare med Sidsel som
hjälp.
o   24 febr. Släktforskning. Bengt Wolff var handledare för en introduktion för
sådan deltagare som funderade på att börja släktforska.
•   Släktforskning. På onsdagarna har släktforskning pågått i C3L (vårterminen) och i
Gymnasiet (höstterminen) under ledning av
Lillian Boquist, Lars Jerndahl och Anne Johansson. I snitt deltog 10 personer per vecka
under vårterminen. Under höstterminen
ökade det till 12 personer per vecka.
•   Fotobok. Carl-Olof Strand har under våren
2016 genomfört en kursomgång på 5 gånger
om hur man gör en fotobok samt under hösten 2016 en kurs om enkel bildbehandling.
•   Mappar i Windows. Eva Blommegård informerade den 16 och 23 nov om att skapa
ordning och reda på dokument och bilder med hjälp av mappar i Windows".
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Café Ventilen
Café Ventilen har under 2016 hållits vid 9 tillfällen. Under våren hölls träffarna i församlingssalen i Bollmoradalens Kyrka och på hösten i Follbrinken i Föreningsgården Kvarnhjulet. Deltagarantalet har varierat mellan 24 och 40 personer.
•   4 febr: WEBB-sidorna. Carl-Olof Strand berättade om det nya upplägget för SeniorNets hemsidor.
•   3 mars: Datorn – Nyttopryl eller leksak? Gunnar Björnwall kåserade i ämnet.
•   7 april: Biblioteksinformation. Lars Andersson, avgående bibliotekschef informerade om bibliotekens arbetssätt, pinterest mm.
•   12 maj: Surfplatta eller dator? Bengt Wolff och Lars-Anders Westlin gjorde jämförelser. Om man tycker att datorn är svår att hantera kan plattan vara ett enklare
och bra alternativ.
•   8 sept: Släktforskning. Informationen genomfördes av Lilian Boquist, Lars Jerndahl och Jan-Olof Eriksson.
•   6 okt: E-hälsa. Carl-Olof Strand och Gunnel Agrell Lundgren informerade om på
vilket sätt man kan använda datahjälpmedel i sina vårdärenden och därmed underlätta sitt liv.
•   3 nov: Säkerhetsfrågor. Bengt Wolff och Eva Blommegård informerade om vilka
säkerhetsmässiga frågor man behöver tänka på.
•   17 nov: Martin Appel. Detta blev ett extra Ventilenmöte i Tyresö Bibliotek med anledning av veckan ”Kultur i höstmörkret”. Martin gjorde en genomlysning av olika
aktuella datafrågor.
•   1 dec: SeniorNet Swedens nya ordförande, Anders Lundkvist, berättade mycket
engagerat om sitt arbete inom SeniorNet Sweden och med hans kontakter i den politiska världen för att få ett genomslag i samhället.
Digidel - Get-on-line-week
Inom ramen för Get-on-line-week den 14-20 mars hjälpte ett par personer från SeniorNets
styrelse några besökare i biblioteket. Vårt intryck av denna aktivitet är att den inte gett så
mycket mervärde för vår verksamhet.
Radio Tyresö 91,4
Klubben har gjort flera program även under
2016. Medverkande har bl a varit Carl-Olof
Strand, Gunilla Schultzén, Bengt Wolff och Lilian
Boquist. Vår vice ordförande Gunnel Agrell
Lundgren har varit programledare. Klubben har
då haft möjlighet att avisera om kommande aktiviteter, t ex Ventilen-träffar och olika kurser.
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Webbsidan
Vår webbsida, www.senty.se, har underhållits av Carl-Olof
Strand med viss mindre hjälp från Lars-Anders Westlin och
Jan-Olof Eriksson.

Facebooksidan
Webbredaktören, Carl-Olof Strand, har hållit igång klubbens
officiella Facebooksida som vid årsskiftet hade 51 följare.

SeniorNet Sweden
Gunnel Agrell Lundgren, Karl-Martin Mellander och Bengt Wolff deltog i riksföreningens
årsmöte 26 juni 2016 i Stockholm. Höstens tänkta verksamhetskonferens med SeniorNet
Sweden ställdes in.
Samarbete med Vuxenskolan
Föreningen har tidigare beslutat att påbörja ett samarbete med Vuxenskolan. Under året
har vi dock blivit tveksamma till värdet av detta med tanke på det merarbete som det medför. Frågan har därför blivit bordlagd om vi ska fullfölja beslutet eller ej.
Handledarträffar
SeniorNet har haft följande handledarträffar för att vi ska vidareutveckla vår kunskaper.
Målsättningen är att ha en träff på tisdagar en gång i månaden.
•   9 februari. E-hälsa. Gunilla Schultzén informerade om digitalisering inom sjukvården, t ex bokning av läkarbesök, journal åtkomlig via nätet, videomöte med läkaren
mm.
•   12 april. Gmail. Bengt Wolff informerade oss. Vi skapade även ett nytt mailkonto
för SeniorNet Tyresö som blev seniornet.tyreso@gmail.com
•   22 september. Spara i molnet. Carl-Olof Strand informerade om olika molnlösningar för dokument, bilder och allmänt som backup.
•   20 oktober. Mappar. Eva Blommegård informerade. Detta ämne uppfattas oftast
som väldigt svårt av våra ”elever”.
Tyresöfestivalen den 3 sept. Sidsel Nybö, Eva
Blommegård och Jan-Olof Eriksson ställde upp
som informatörer vid festivalen i Bollmoradalens
park. Genomförandet uppfattades som mycket
positivt från både oss som arrangörer och för besökarna. Detta trots ett stundtals småregnigt väder.
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eMedborgarvecka 3 – 9 oktober
SeniorNet Tyresö ställde upp med några aktiviteter under denna vecka:
•   I Bollmora Bibliotek var personalen redo att ta emot intresserade. Intresset var dock
relativt begränsat.
•   Vid dataträffarna på måndagen och onsdagen var man beredd på att ta emot nya
deltagare. Fick dock inga märkbara resultat.
Aktiviteterna under veckan gav tyvärr inga omedelbara nya medlemmar.
Ekonomi.
2016 års verksamhet gav ett resultat på +437 kr. Tillgångarna uppgick till 43 428 kr.
Medlemsavgifterna uppgick till 18 700 kr. Resultaträkning och balansräkning återfinns
som bilagor till årsberättelsen.
Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett stort tack till alla som på olika sätt medverkat i SeniorNet Tyresös verksamhet under 2016.
Tyresö 2017-03-23
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