Verksamhetsplan 2018
Klubbens måtto är ”Äldre lär äldre om IT”. Huvudsyftet är 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. 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 en trevlig gemenskap för ITintresserade 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.
Ett kvantitativt mål är att öka antalet medlemmar i klubben till ca 200 st från nuvarande
nivå på ca 180 medlemmar.
Klubbens aktiviteter under 2018 blir i stort sett desamma som föregående år eftersom vi
känt att den senaste tidens inriktning varit uppskattad av medlemmarna. Detta har visat
sig genom ett ökat antal besökare till olika aktiviteter. Vi vill inte ändra i ett vinnande lag.
Veckoträffar
Allmän datorhjälp
Den allmänna datorhjälpen på Trollbäckens bibliotek och Tyresö Gymnasium/C3L fortsätter
på måndagar respektive onsdagar. Vid dessa träffar finns möjlighet att komma med egna
”IT-problem” av varierande slag och få hjälp av våra handledare. Trenden just nu är att det
är fler deltagare som kommer till oss under veckoträffarna. Vi hoppas därför kunna knyta
till oss ytterligare handledare, för att kunna erbjuda alla deltagare ett bättre stöd.
Släktforskning
Släktforskningen på onsdagar i gymnasiet fortsätter under 2018. I detta sammanhang har
vi tankar på att mer sätta oss in i DNA-forskningens möjligheter. Vi börjar detta med ett
Ventilen-föredrag den 1 mars 2018.
Kurser
Utöver allmän datorhjälp och släktforskning använder vi de lokaler vi disponerar i
Gymnasiet/C3L även till kurser av varierande slag.
Under 2018 planerar vi att genomföra både kortare kurser samt längre kurser med
föranmälan. Ett exempel på det senare är grundkursen i datoranvändning, som bygger på
Windows 10, som startade hösten 2017 och som fullföljs under våren 2018. Vi
planerar/genomför under våren kurser om användning av Bank-id, användning av appar för
mobiler, digital fotoredigering, praktisk vardagsanvändning av datorn, grundkurs om
Applemobiler/-plattor samt användning av Mac-datorer. Liknande kurser blir aktuella
under hösten 2018.
Korta kurser kommer att hållas i olika ämnen, t ex surftips, säkerhet, e-post mm beroende
på vilka behov vi upplever att våra deltagare har.
Café Ventilen
Den öppna verksamheten i form av Café Ventilen kommer att även i fortsättningen hållas
första torsdagen i varje månad (feb-maj och okt-dec). Vi träffas i Föreningsgården
Kvarnhjulet över en kopp kaffe, tar del av föredrag, ställer och diskuterar datafrågor. Alla
seniorer är välkomna, även de som inte är medlemmar i SeniorNet. Inträdet är fritt men
kostnad för kaffe och bulle/kaka är 20 kr för de som vill avnjuta detta.
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Andra aktiviteter
Andra aktiviteter som SeniorNet Tyresö planerar att delta i är:
•

•

•
•

All Digital Week 2018. Det är ett nätverk, Digidelnätverket, som arrangerar Sveriges
deltaganden i en europeisk kampanjvecka. Den äger rum v 13 och arbetar för ökad
digital delaktighet för medborgarna. Veckan gick tidigare under namnet Get-onlineweek.
E-medborgarveckan, som är en nationell kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet
är i fokus. Kampanjen är en chans att samordna insatser som främjar ökad
användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet. Digidelnätverket samordnar
även denna kampanjvecka, som hålls i början av oktober.
Tyresöfestivalen, en folkfest, som framför allt är föreningarnas dag och som går av
stapeln första lördagen i september varje år i Bollmoradalen. I år blir det lördagen den
1 sep kl 12-17.
Kultur i höstmörkret arrangeras varje höst av Tyresö kommun tillsammans med
kommunens olika föreningar. Vi planerar att även detta år medverka med ett publikt
arrangemang med digitalt fokus.

Handledare
Under terminerna planerar vi att kontinuerligt vidareutbilda våra handledare genom
särskilda handledarträffar, vilka hålls två gånger per termin.
Vi skall också aktivt arbeta med att rekrytera nya handledare till veckoträffarna. Vi har
under det gångna året lyckats rekrytera flera nya handledare men vi behöver bli fler för att
inte överbelasta en del av dem.
Marknadsföring
Klubben arbetar aktivt för att marknadsföra sin verksamhet och därmed utveckla ITkunskapen hos seniorer och medverka till att våra medlemmar blir delaktiga i IT-samhället.
Klubben har en hemsida, https://tyreso.seniornet.se (ny adress) som kontinuerligt
uppdateras med evenemangstips, kursutbud och tips, kopplade till datorer, plattor och
smarta telefoner. Den gamla adressen, www.senty.se, kommer övergångsvis att användas
parallellt med den nya adressen.
Klubben har en egen Facebooksida – som används för att puffa för olika evenemang mm.
Tyresöradion. Klubben planerar att även 2018 göra ett antal egna program för
Tyresöradion (91,4 MHz). Klubben är medlem i den ideella förening som driver
Tyresöradion.
Klubben marknadsför sina aktiviteter i ”Mitt i Tyresö”, både i papperstidningen och på
tidningens hemsida samt i Tyresö kommuns evenemangstips.
Relationer till Tyresö kommun och andra pensionärsorganisationer
Vi vill från klubbens sida arbeta för att Tyresö kommun på olika sätt stödjer äldres ITanvändning. Vi kommer därför att ha möten med representanter för kommunen ett par
gånger per år. Bl a vill vi där driva på för att kommunen installerar WIFI vid kommunens
äldreboenden och även på andra sätt stödjer äldre icke-IT-användare att få tillgång till olika
tjänster via Nätet.
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Vi vill vidare stödja de initiativ som tagits av kommunens pensionärsorganisationer och som
argumenterar för etablering av träffpunkter för äldre i kommunens olika delar. I det
sammanhanget vill vi från vår sida särskilt försöka se till att det i sådana träffpunkter även
finns tillgång till utrymmen där vi från SeniorNet kan bedriva vår verksamhet. Vi vill dock
framhålla att vi hittills på ett tillfredsställande sätt kunnat tillgodose vårt lokalbehov genom
att vi får vara i Trollbäckens bibliotek och Tyresö Gymnasium/C3L.
Vi arbetar också för att klubben skall få en plats i kommunens pensionärsråd.
SeniorNet Sweden
SeniorNet Sweden är SeniorNets riksorganisation bestående av ett femtiotal föreningar med
ca 9000 medlemmar. Vi vill från vår klubb vara väl representerade vid SeniorNet Swedens
årliga aktiviteter som årsmöte och verksamhetskonferens. Vår ordförande i SeniorNet
Tyresö, Carl-Olof Strand, kandiderar till en plats i SeniorNet Swedens styrelse fr o m
årsmötet 2018.
ERFA-träff
När denna verksamhetsplan skrivs har vi redan arrangerat och genomfört en lyckad
erfarenhetsträff för SeniorNets söderortsföreningar. Dessa träffar kommer att fortsätta.
Nästa träff blir hösten 2018 med SeniorNet Huddinge som arrangör. Vår klubb har tagit på
sig att upprätta en lista på föredrag och föredragshållare, som vi kan använda i flera
föreningar i södra Stockholm.
Medlemsavgiften
Medlemsavgiften för en 12-månadersperiod är 250 kr, varav 40 % tillfaller
riksorganisationen och 60 % (150 kr) tillfaller vår lokala klubb i Tyresö.
Klubbens kontakter med medlemmarna
Kontakten med medlemmarna sker som tidigare med e-post, enligt beslut på tidigare
årsmöte. Medlemmar som ännu inte har skaffat sig e-postadress kan få hjälp att skaffa
gratis mejlprogram vid någon av våra ordinarie träffar på måndagar och onsdagar.
Klubben har dock problem med att 10 -15 av de utsända mejlen studsar tillbaka p g a att
adressen inte fungerar längre eller att brevlådan är full. För att lösa detta kan vi komma att
behöva skicka en del ”pappersbrev”.
Tyresö 2018-03-15

Styrelsen
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