Årsberättelse SeniorNet Tyresö
1 jan – 31 dec 2017
För SeniorNet Tyresö har år 2017 varit ett framgångsrikt år. Antalet medlemmar har
ökat något. Deltagandet i klubbens veckoträffar, Ventilen-arrangemang och kurser har
också ökat.
Styrelsen har under året bestått av
Ordförande
Vice ordf.

Carl-Olof Strand
Eva Blommegård

Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Olof Eriksson
Suppleanter
Lundgren

Lars-Anders Westlin
Birgitta Lindholm
Bengt Wolff, Sidsel Nybö och JanLars Jerndahl och Gunnel Agrell

Styrelsens ledamöter har haft följande ansvar:
Klubbadministratör: 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
Radio SeniorNet över Tyresöradion: Gunnel Agrell Lundgren
Handledaransvarig: Eva Blommegård
Föreningens organisationsnummer: 802408-7382
Revisorer och valberedning
Revisorer:
Gunnar Björnwall och Uno Nilsson
Rev. Suppl:
vakant
Valberedning: Irene Klintemar (sammankallande) och Lilian Boquist
Styrelsemöten. Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under året. Styrelsen möts
ca var 6:e vecka. Beslut som behövt fattas på mellantiden har gjorts via e-mail. Dessa
beslut har sedan tagits upp på efterföljande styrelsemöte för protokollföring.
Antal medlemmar var vid utgången av året 181 st, vilket innebär en ökning med 5
medlemmar under verksamhetsåret.
Dataträffar. Klubben har haft regelbundna dataträffar med allmän datorhjälp varje
vecka under skolterminerna:
•

Måndagar i Trollbäckens bibliotek. De flesta har tagit med sig sina egna datorer.
SeniorNet har dock fyra stycken datorer för utlåning.

•

Onsdagar Tyresö Gymnasiums datasal M22. De flesta deltagarna har haft med sig
sin egen dator. De som inte har egen dator använder Gymnasiets datorer.
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Handledare vid dataträffarna under året har varit:
Trollbäcken: Bengt Wolff (huvudansvarig), Bertil Svartvall, Eva Blommegård, Torsten
Rehn och Lars-Anders Westlin.
Gymnasiet: Bengt Wolff, Sidsel Nybö, Gunnar Björnwall, Gunnel Agrell Lundgren,
Gunilla Schultzén, Uno Nilsson, Torsten Rehn och Lars-Anders Westlin.
Släktforskning. Klubben arrangerar träffar för släktforskare. Dessa har ägt rum
samtidigt med dataträffarna på vårterminen i C3L:s lokaler och under höstterminen i
gymnasiet datasal M21
Handledare i släktforskningen har varit: Lilian Boquist, Jan-Olof Eriksson, Lars
Jerndahl och Anne Johansson.
Årsmöten 2017 hölls den 30 mars på Biblioteket i Tyresö Centrum. Detta år hölls 2 på
varandra följande årsmöten. Det första var ett extra årsmöte där föreningen beslöt att
godkänna den stadgeändring som första gången beslutades vid årsmötet 2016. Direkt
därefter hölls ett ordinarie årsmöte som utgick från de antagna nya stadgarna.
Stadgeändringen gjordes för att få en större samstämmighet med SeniorNet Swedens
normalstadgar.
Årsmötena samlade 24 medlemmar. Vår hedersmedlem Lars Andersson var
mötesordförande.
Efter årsmötet berättade Tyresö Kommuns IT-chef, Urban Petrén, om Cyber-säkerhet.
Föredraget var mycket informativt och utlöste många frågor och kommentarer.
Föredraget utgjorde också en del av vårt engagemang tillsammans med Tyresö kommun
i arrangemanget Get-online-week 2017.
Genomförda kurser
•

Windows 10 grundkurser. Under
tiden 25 jan – 5 apr genomfördes en
datagrundkurs under 10 kvällar á 2
timmar som bygger på Windows 10.
Dessutom startades ytterligare en
kursomgång den 8 november – 6
december. Resterande 5
kurstillfällen genomfördes f o m 17
januari 2018. Handledare var LarsAnders Westlin och som
hjälphandledare tjänstgjorde Sidsel
Nybö och Gunnel Agrell. Antal deltagare var 11 st. på båda kursomgångarna.

•

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 genomförde under våren 2017 två kursomgångar på vardera 3
gånger om Androidtelefoner och plattor. Kursomgångarna blev snabbt
fulltecknade. Behovet är stort.
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•

Kortkurser. Carl-Olof var den 19 april handledare för en kortkurs om att göra
bildspel med film, ljud och tal.

Café Ventilen
Café Ventilen har under 2017 hållits vid 8 tillfällen. Träffarna hölls i Follbrinken i
Föreningsgården Kvarnhjulet. Deltagarantalet har varierat mellan 6 och 40 personer.
•
•
•
•
•
•
•

•

2 februari: Att använda sina digitala bilder. Carl-Olof Strand berättade om hur
man kan bearbeta bilderna och använda dem, t ex genom att göra fotoböcker.
2 mars: Din digitala plånbok. Gunnar Björnwall berättade om hur mobilen kan
fungera som en digital plånbok.
6 april: Lagring och backup av data. Lars-Anders Westlin och Bengt Wolff gick
igenom varför och hur man bör göra backup på sina filer. Bl a demonstrerades
backup-programmet SyncToy.
4 maj: Nytt på IT-fronten. Gunilla Schultzén gick igenom vad som händer i ITutvecklingens framkant, bl a inom området e-Hälsa.
14 september: Kahoot. Lasse Andersson redogjorde för hur frågeprogrammet
Kahoot fungerade och samtliga närvarande fick också öva i att besvara frågor.
5 oktober: Datorns och SeniorNets historia. Gunilla Schultzén berättade om vad
som hänt under tidernas gång.
2 november. Bildspel med ljud och
text. Carl-Olof Strand berättade med
hjälp av Bertil Eklund om hur man
kan göra bildspel som innehåller
bilder, texter och ljud.
7 december: Odla intressen på sociala
media. Carl-Olof Strand gjorde
tillsammans med sin fru Anita en
översiktlig beskrivning av de vanligaste
intressegrupperna på olika sociala
medier och hur man kan hitta dem.

Digidel - Get-online-week
Inom ramen för Get-on-line-week den 27 - 31 mars genomfördes ett flertal aktiviteter i
huvudsak tillsammans med biblioteken i Trollbäcken och Bollmora. Förutom våra
datahjälpsträffar genomfördes också vårt årsmöte under denna vecka. Under fredagen
berättade Gunnar Björnwall om ”smarta telefoner och surfplattor i vardagslivet”.
Förutom detta ansvarade SeniorNet Tyresö för Tyresö Kommuns Instagram-konto
under denna vecka.
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Radio Tyresö 91,4
Klubben har gjort flera program även under 2017.
Medverkande har bl a varit Carl-Olof Strand, Sidsel
Nybö, Eva Blommegård och Gunilla Schultzén. Vår f d
ordförande Gunnel Agrell Lundgren har varit
programledare. Klubben har då haft möjlighet att
avisera om kommande aktiviteter, t ex Ventilen-träffar,
Tyresöfestivalen och olika kurser.
Webbsidan
Vår webbsida, www.senty.se, har underhållits av CarlOlof 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.
Artikel i Tyresö Nyheter
Tidningen gjorde under hösten ett mycket trevligt
reportage från SeniorNet i Tyresö Gymnasium. Det blev
bl a en stor bild på 1:a sidan där Bengt Wolff skrattar
stort. Inne tidningen fanns det ytterligare text och flera
bilder.
WiFi på äldreboenden
Eftersom föreningar inte kan lägga förslag i det nyinrättade ”Tyresöinitiativet” har CarlOlof i eget namn lagt in ett förslag att kommunen bör se till att samtliga äldreboenden
ska ha tillgång till WiFi på boendet. Förslaget gav ett stort gensvar med flera hundra
stödjande namn. Förslaget togs upp i Socialnämnden, som beslutade att utreda frågan.
Dock är det mycket ovisst angående genomförandet.
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, varvid styrelsen beslöt att vi tills vidare inte ska påbörja något samarbete.
Handledarträffar
SeniorNet har haft följande handledarträffar för att vi ska vidareutveckla våra
kunskaper. Målsättningen är att ha en träff på torsdagar två gånger per termin.
•

16 februari: Ämnet var ”Hur skall vi agera som handledare?”. Eva Blommegård
ansvarade för träffen.
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•

•

•

20 april: Bengt Wolff och Lars-Anders
Westlin demonstrerade
backupprogrammet SyncToy. Sidsel
Nybö gjorde en sammanfattande
uppföljning av förra handledarmötet där
vi pratade om hur vi bör bemöta
nytillkommande deltagare.
26 oktober: Lars-Anders Westlin gjorde
en genomgång med förslag till vilka
program som kan vara lämpliga för
deltagare att ha i sina datorer.
Dessutom diskuterades vår medlemsvård, dvs på vilket sätt vi bör agera speciellt
gentemot nytillkomna deltagare. Om vi inte hinner med dem kanske de tröttnar
och vill inte komma tillbaka.
16 november: Carl-Olof Strand ledde träffen, som hade fokus på planering av
verksamheten våren 2018.

Antalet handledare
Under året har SeniorNet i medlemsutskicken annonserat efter ytterligare handledare
eftersom antalet ”hjälpbehövande” har ökat. Handledare som anmält sitt intresse och
på olika sätt involverats i verksamheten är:
•
•
•
•
•

Birgitta Eldblom
Bitte Isacsson
Håkan Strömberg
Kjell Jansson
Lennart Mellqvist

Tyresöfestivalen den 2 sept. Sidsel Nybö, Jan-Olof Eriksson
m fl ställde upp som informatörer vid festivalen i
Bollmoradalens park. Genomförandet gick bra. De två första
timmarna var det mest aktivitet. Detta år hade vi för första
gången vår nyinköpta Roll-Up-reklamskylt.
eMedborgarveckan 9 – 15 oktober
Eftersom Tyresö Kommun inte gjorde några aktiviteter denna vecka så gjorde inte vi det
heller. Förra årets aktiviteter gav inga märkbara effekter.
Ekonomi.
2017 års verksamhet gav ett överskott på +15 589 kr. Förklaringen till det stora
överskottet är att SeniorNet Sweden under 2017 betalade delar av sina tidigare
överskott till föreningarna. Tillgångarna uppgick vid årets slut till nära 59 000 kr.
Resultaträkning och balansräkning finns i ett särskilt dokument i årsmötesmaterialet.
Avslutning
Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett stort tack till alla som på olika sätt medverkat i
SeniorNet Tyresös verksamhet under 2017.
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Tyresö 2018-03-15

Carl-Olof Strand (ordf)

Eva Blommegård (vice ordf)

Lars-Anders Westlin (sekreterare)

Birgitta Lindholm (kassör)

Jan-Olof Eriksson

Sidsel Nybö

Bengt Wolff

Gunnel Agrell Lundgren (suppleant)
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Lars Jerndahl (suppleant)
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