Verksamhetsplan 2016
SeniorNet Tyresö går 2015 in i sitt 17:e verksamhetsår. Klubbens måtto är ”Äldre lär äldre
om IT”. Huvudsyftet är alltså att bidra till att ”seniorer” från 55 år och uppåt blir delaktiga i
den digitala utveckling, som på olika sätt påverkar livsförutsättningarna. Det kan gälla
nybörjare som aldrig tidigare prövat på att använda digitala hjälpmedel men det kan också
gälla datoranvändare som behöver hålla sig uppdaterade om nyheter inom IT-området eller
som vill lära sig att använda nya hjälpmedel som surfplattor och smarta telefoner. Dessutom
erbjuder SeniorNet också en trevlig gemenskap för relativt kunniga och IT-intresserade
seniorer, som genom klubben får kontakt med andra IT-intresserade att utbyta erfarenheter
med och som samtidigt kan erbjuda sin kunskap till andra i anslutning till klubbens interna
veckoträffar och öppna caféträffar.
Klubbens aktiviteter under 2016 blir i stort sett desamma som de närmast föregående åren.

Veckoträffarna
Datorhjälp på Trollbäckens bibliotek och Tyresö Gymnasium/C3L fortsätter på måndagar
respektive onsdagar, där det finns möjlighet att komma med egna ”IT-problem” av varierande
slag och få hjälp av våra handledare.
Släktforskningscirkeln i gymnasiet fortsätter.

Kurser
Vi satsar under 2016 på fler korta kurser i gymnasiets/C3L:s lokaler. Kurserna kommer att ha
fokus dels på smarta telefoner och surfplattor – med uppdelning på IOS och Androidbaserad
utrustning. Kurser hålls också i mer ”tekniska” ämnen med fokus på Windows som
operativsystem, e-post, säkerhet m.m. Ev. arrangerar vi också en kurs i bildbehandling.

Café Ventilen
Den öppna verksamheten Café Ventilen kommer att även i fortsättningen hållas första
torsdagen i varje månad (febr-maj och sept-dec) under vårterminen i Församlingssalen i
Bollmoradalens kyrka Där träffas vi över en kopp kaffe, tar del av föredrag, ställer och
diskuterar datafrågor. Alla seniorer är välkomna, även de som inte är medlemmar i SeniorNet.
Kaffe med bröd kan köpas i Café Himlagott som gränsar till Församlingssalen.

Tyresöradion
För att göra SeniorNet mera känt och därmed locka flera personer att bli medlemmar i
SeniorNet och i och med det bli delaktiga i IT-samhället, planerar klubben att även 2015 göra
ett antal egna inspelningar till Tyresöradion (91,4 MHz). Programmakare är Gunnel Agrell
Lundgren (sammankallande) och Carl-Olof Strand. Klubben är medlem i den ideella förening
som driver Tyresöradion.

Get Online Week
Tillsammans med Tyresö kommun deltar SeniorNet Tyresö i Get Online Week 2016 som
hålls i samma vecka som årets årsmöte med klubben, en riksomfattande aktivitet som syftar
till att generellt öka medborgarnas delaktighet i den digitala utvecklingen.

SeniorNet Sweden
Funktionärer från klubben kommer att delta i SeniorNet Swedens årsmöte och SeniorNet
Swedens årliga verksamhetskonferens.

Övriga möten
Om intresse finns hos bankerna är vi beredda att hålla informationsmöten för allmänheten
tillsammans med dem.

Medlemsavgiften
är 250 kr/12 månader, varav 50 % tillfaller riksorganisationen och 50 %, dvs 125 kr, tillfaller
vår lokala klubb i Tyresö.

Klubbens kontakter med medlemmarna
sker som tidigare endast med e-post, allt enligt beslut på tidigare årsmöte. Medlemmar som
ännu inte har skaffat sig e-postadress kan få hjälp att skaffa gratisprogram vid någon av våra
ordinarie träffar.

För att vi ska kunna driva våra aktiviteter måste vi ha tillgång till tillräckligt antal handledare.
Vi måste alla hjälpas åt för att få verksamheten att fungera. Man måste inte kunna ”allt” för
att hjälpa till som handledare eller assistent till handledare. Du kanske kan något som någon
annan vill lära sig! Alltid lär man sig något själv också. ”Man lär så länge man har elever!!”
Du som är intresserad, hör av dig till styrelsen.

Tyresö den 10 mars 2016
Styrelsen

