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Styrelsen vid ett möte. Från vänster: Carl-Olof Strand, Lars-

Anders Westlin, Lars Jerndahl, Birgitta Eldblom, Bengt 

Wolff, Eva Blommegård, och Sidsel Nybö. Den nye 

styrelsemedlemmen Olof Olsson är inte med på fotot. Gunnel 

Agrell Lundgren står bakom kameran och har tagit bilden.   

Här ser vi 

Gunnel Agrell 
Lundgren 

som inte är 

med på 
ovanstånde 

gruppbild  

Och här är vår 
nye 

styrelsemedle

m Olof Olsson 

som inte heller 

är med på 

gruppbilden 

Årsberättelse SeniorNet Tyresö 1 jan – 31 dec 2020 
 

Nytt arbetssätt under året – Pandemin  

För SeniorNet Tyresö har år 2020 varit ett helt annorlunda år. Coronapandemin gjorde 
att vi den 13 mars beslöt att stänga ned samtliga fysiska träffar och ersätta dem med 
digital kommunikation. Nedstängningen gällde träffar för datorhjälp, släktforskning, 
Ventilen, årsmöte, styrelsemöten och övrig kursverksamhet. De digitala hjälpmedel som 
stod tillbuds var e-post, telefonsupport som vid behov kunde kompletteras med 
fjärrhjälpsprogrammet TeamViewer.  
 
Dessa åtgärder fortgick under resten av året. Vi beslöt också att oftare skicka ut 
medlemsinformation. Lite senare införde vi ”måndagsträffar” via programvaran Zoom. 
Klubben har fokuserat mycket på att våra medlemmar ska få möjlighet att lära sig Zoom. 
Före och efter Veckoträffar har många fått individuell upplärning i användning av Zoom, 
både som brukare och som värd/"host" som själv kan kalla till möten.  
 

 
Styrelsen har under året bestått av 
 

Ordförande  Carl-Olof Strand    
Vice ordf.  Eva Blommegård   
Sekreterare  Lars-Anders Westlin  
Kassör  Sidsel Nybö 
Ledamöter  Bengt Wolff 
 Birgitta Eldblom  
 Olof Olsson   
Suppleanter Gunnel Agrell Lundgren  
 Lars Jerndahl  
 
 
 

 
Styrelsens ledamöter har haft följande 

ansvar: 
Klubbadministratörer: Bengt Wolff och Lars-Anders Westlin  
Studieadministratörer: Birgitta Eldblom   
Broschyransvarig: Lars Jerndahl  
Evenemangsinformation till kommunen, Mitt i Tyresö mm: Birgitta 
Eldblom.  
Medlemsbrev via e-mail: Gunnel Agrell Lundgren  
Webbplatsen: Carl-Olof Strand med biträde av Lars-Anders Westlin 
(som skött Tipssidan och Datorhjälp att köpa) och Birgitta Eldblom 
(som skött Utbildningssidan) samt Lilian Boquist (som skött 
Släktforskningssidan).  
Radio SeniorNet över Tyresöradion: Gunnel Agrell Lundgren 
Handledaransvarig: Lars-Anders Westlin  
Föreningens webbplats: https://tyreso.seniornet.se  
Föreningens mailkonto: seniornet.tyreso@gmail.com  
Facebooksida: SeniorNet Tyresö  
Föreningens organisationsnummer: 802408–7382   

 
 

 
Revisorer och valberedning 
Revisorer ordinarie: Gunnar Björnwall (sammankallande) och Uno Nilsson.  
Revisor ersättare: Cecilia Almén-Andersson. 

https://tyreso.seniornet.se/
mailto:tyreso.seniornet@gmail.com
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Valberedning: Tony Thorén (sammankallande), Åke Wisén samt en vakans.  
 

Styrelsemöten. Styrelsen har haft 8 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. Årets första 
två möten genomfördes som fysiska möten men alla efterföljande möten genomfördes 
som digitala möten via videokonferensprogrammet Zoom. Vid dessa möten kopplar varje 
deltagare upp sig via sin dator i hemmet. Alla kan se, höra och prata med varandra. 
Dessutom kan t ex dagordning och beslutsunderlag visas. Dessa digitala möten har 
fungerat bra.  

Antal medlemmar var vid utgången av året 178, vilket innebär en minskning med 20 
medlemmar under verksamhetsåret. Vi tror att denna minskning kan bero på två saker. 
Det ena är att man saknar de fysiska träffarna för datorhjälp, släktforskning och 
Ventilenföredrag. Det andra är att det kan finnas en tröskel för en del medlemmar att 
ansluta sig till ett digitalt möte via Zoom. Dessa medlemmar försöker vi hjälpa.  

Dataträffar. Under tiden 20 januari t o m 11 mars hade klubben regelbundna 
dataträffar med allmän datorhjälp varje vecka på måndagar och onsdagar i Trollbäckens 
Bibliotek respektive Tyresö Gymnasium.  
 
I slutet av mars slog Coronapandemin till och vi ersatte de fysiska träffarna med digitala 
träffar. Dessa gjordes som måndagsträffar kl 14.00 – 16.00 via Zoom. Dessutom har ett 
antal handledare ställt upp med support via telefon. Ibland användes 
fjärrhjälpsprogrammet TeamViewer för att handledaren skulle kunna se den 
hjälpbehövandes datorskärm. Antalet deltagare på måndagsträffarna har succesivt ökat 
till över 20 personer per träff.  
 

Handledare vid dataträffarna under året har varit: 
Bengt Wolff, Birgitta Eldblom, Eva Blommegård, Gunnar Björnwall, Kerstin Gradin, Kjell 
Jansson, Lars-Anders Westlin, Olle Olsson, Sidsel Nybö, Torsten Rehn och Uno Nilsson. 
De flesta av dessa handledare ställde sedan upp med telefonsupport.  

 
Släktforskning. Klubben arrangerar träffar för släktforskare. Dessa har ägt rum på 
onsdagarna samtidigt med dataträffarna i gymnasiets datasal M21 fram t o m 11 mars. 
Efter den 12 mars har inga fysiska träffar ägt rum. Medlemmar som har önskat stöd i 
sitt arbete har kunnat vända sig till handledarna för släktforskningen som varit: Lilian 
Boquist (huvudansvarig), Lars Jerndahl och Ann Clements.  
 

Årsmötet 2020 hölls den 14 maj kl 11.10 – 13.20 och genomfördes i form av ett Zoom 
videomöte. Mötet samlade totalt 22 medlemmar med 20 st uppkopplade enheter. Mötet 
leddes av vår ordförande Carl-Olof Strand. Årsmötesprotokollet finns att tillgå på 
SeniorNet Tyresös webbplats.  

Genomförda kurser 

• Vi gör en fotobok. Carl-Olof Strand genomförde en kurs i ämnet som ägde rum 
under 4 kvällar den 5/2, 12/2, 19/2 och 4/3. Antal deltagare blev: 6. Dock kunde 
inte det planerade avslutningsmötet äga rum p g a pandemin. Slutresultatet blev 
att varje kursdeltagare gjort var sin fotobok med sina egna valda bilder. 

• Mobilcirkel. Sidsel Nybö ledde en cirkel om att hantera sin Android mobiltelefon. 
Cirkeln blev på 3 kvällar och samlade 5 deltagare.  

• DNA-cirkel. En introduktion till DNA-forskning genomfördes den 13 februari och 
den 12 mars, där 3 ledare och ytterligare 3 medlemmar var med.  

• Fotokurs. Carl-Olof Strand genomförde en 4-dagars fotokurs via Zoom, där han 
informerade om funktionerna i apparna Snapseed och Prisma Photo Editor. 
Kursen samlade 9 deltagare.  
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• ZOOM-kurs. Vi hade kurs på 2 gånger för våra medlemmar. Vi har också ringt 
några av våra medlemmar som tidigare var aktiva på våra fysiska möten för att 
stimulera dem till att komma med på våra Veckoträffar och för att lära sig Zoom. 
Detta i tillägg till att vi har haft fokus på temat i våra medlemsbrev.  

 

Café Ventilen  

Årets första två Café Ventilen hölls i Follbrinken i Föreningsgården Kvarnhjulet. Därefter 
har Ventilenträffarna hållits via Zoom och deltagarna har i hemmiljö fått ordna med sitt 
eget kaffe med tilltugg. Deltagarantalet har varierat mellan 20 och 53 personer.  
 

• 6 februari. Appoteket – Användbara och trevliga appar. Carl-Olof 
Strand och Eva Blommegård genomförde detta arrangemang.  

• 5 mars. Picapen. Cecilia Gruvberger berättade om den webbaserade 
tjänst som hon själv har grundat och med vars hjälp man kan skriva en 
bok, t ex om vårt liv, en resa el dyl. Det finns mer skrivet om Picapen 
på Tyresö SeniorNets webbplats under fliken Café Ventilen.  

• 3 september. Carl-Olof Strand informerade vid ett Zoommöte hur 
Zoom fungerar samt också hur fjärrstyrningsprogrammet TeamViewer 
kan användas. 20 personer deltog.  

• 1 oktober. Böcker, tidningar, poddar och musik via nätet. Vi berättade om alla 
trevliga saker man kan använda nätet till, t ex att läsa eller lyssna på digitala böcker, 
läsa tidningar digitalt, lyssna på POD-radio och lyssna på musik. Eva Blommegård, 
Sidsel Nybö och Carl-Olof Strand höll i arrangemanget.  

• 5 november. Döstäda på nätet. Dorothy Béen 
från Södermalmsklubben talade på ett 
Zoommöte vad man bör och kan göra för att 
hålla ordning på dokument, ta bort onödigt 
material och tipsade om lösenordshantering 
mm. 30 personer deltog vid mötet.  

• 3 december. Zooma in vårt härliga julpotpurri 

– Tips och idéer på nätet inför julen! Birgitta 
Eldblom, Sidsel Nybö, Gunnel Agrell Lundgren 
samt Carl-Olof Strand tipsade om olika 
aktiviteter som man kan göra inför julen, t ex julkort, presenter, god mat och musik! 
38 personer deltog vid mötet.  

 

 
Radio Tyresö 91,4    

 
Klubben har gjort 10 program till Tyresöradion under 2020. Programledare har varit 
Gunnel Agrell Lundgren. Medverkande har bl a varit Carl-Olof Strand, Sidsel Nybö och 
Eva Blommegård. Klubben har då aviserat om kommande aktiviteter, t ex Ventilen-
träffar och olika kurser. Programmen har sänts på 91,4 MHz och på 
https://www.tyresoradion.se och dessutom kunnat nås via en app för s k podsändningar 
(podcasting). Där kan man välja det program man vill lyssna på. Man är alltså inte låst 
vid de tider när Tyresöradion sänder direkt på 91,4 MHz. Appar för podsändningar 
laddar man hem från Play Butik (för Android) och App Store (för iPhone). En av apparna 
som vi prövat heter Podcast Player.  

 

Webbplatsen  

Vår webbplats https://tyreso.seniornet.se har 
underhållits av Carl-Olof Strand med viss 

Cecilia Gruvberger,  

Picapen 

https://www.tyresoradion.se/
https://tyreso.seniornet.se/
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hjälp från Lars-Anders Westlin, Birgitta Eldblom och Lilian Boquist.  
 

 

 

 

Facebooksidan  

Webbredaktören, Carl-Olof Strand, har hållit igång 
klubbens officiella Facebooksida som vid årsskiftet 
hade 15 medlemmar och 96 följare. Dess adress är: 
SeniorNet Tyresö.  

 

 

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.  

• 30 januari. Carl-Olof Strand informerade bl a om SeniorNet Swedens arbete med den 
s k Framtidsgruppen.  

• 23 april. Träffen tog upp bl a årsmötet, handledarguiden, medlemsenkäten, 
träffpunkten, telefonsupport och våravslutning.  

• 22 oktober. Träffen behandlade följande ämnen: Handledarguiden, 
DigiCareTillsammans, Framtidsgruppen och Techsoup.  

 

SeniorNet Sweden 

SeniorNet Tyresö är ansluten till Riksorganisationen SeniorNet Sweden med ca 45 lokalt 
anslutna klubbar. En del av vår medlemsavgift går till riksorganisationen för deras 
arbete med medlemsavgiften, medlemsregistret, webbplatsen, stöd till handledare mm. Vi 
har också en del medlemsförmåner genom vår anslutning till SeniorNet Sweden, t ex 
halva prenumerationspriset på datatidningen PC För Alla. SeniorNet finns också i ett 
flertal andra länder.  

Vi har en bra kontakt med riksorganisationen eftersom vår ordförande Carl-Olof Strand 
sitter med i deras styrelse, först som sekreterare och sedan efter deras årsstämma som 
vice ordförande.  Bl a är Carl-Olof sammankallande i den s k Framtidsgruppen.  

Ekonomi.  

2020 års verksamhet gav ett överskott på 2271,85 SEK. Resultaträkning och 
balansräkning finns i ett särskilt dokument i årsmötesmaterialet. 

 

Teknisk utrustning 

Under året har SeniorNet investerat i en licens för mötesprogrammet Zoom.  

 

Gunilla Schultzén och Gunnar Björnwall har avlidit  
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Gunnar Björnwall avled den 

26 december   

Gunilla Schultzén avled den 

29 oktober  

Under året har tråkigt nog två av våra aktiva handledare och föredragshållare avlidit. Det 
är Gunilla Schultzén och Gunnar Björnwall. Båda har hållit i kurser och föredrag vid bl a 
Ventilenarrangemang. Vi saknar dem väldigt mycket och minns dem med glädje och 
tacksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

Avslutning 

Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett stort tack till alla som på olika sätt medverkat i 
SeniorNet Tyresös verksamhet under 2020. 

Tyresö 2021-02-22 

 

Carl-Olof Strand (ordf)  

 

 

Eva Blommegård (vice ordf) 

 

Lars-Anders Westlin (sekreterare)  

 

Sidsel Nybö (kassör) 

 

Bengt Wolff 

 

Olof Olsson 

 

Lars Jerndahl, suppleant  

Birgitta Eldblom  

 

Gunnel Agrell Lundgren, suppleant  

 


