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Verksamhetsplan 2021  

Pandemin Covid-19 

Pandemiutbrottet våren 2020 medförde att vår förening upphörde med vår tradit-

ionella verksamhet med fysiska träffar. Folkhälsomyndigheten utfärdade rekom-

mendation att personer i riskgrupper samt de över 70 inte ska träffas i större sam-

manhang. Samtliga fysiska träffar fick istället göras via digitala hjälpmedel som      

till exempel telefon, mail, SMS och Zoom.  

Det nya arbetssättet har medfört både positiva och negativa konsekvenser: 

• positivt att vi har fått ompröva vårt arbetssätt. 

• negativ att vi har tappat den sociala fysiska kontakten samt att vi har svårig-

het att locka ca 70 % av våra medlemmar till digitala möten. Det finns dessu-

tom en stor risk att vi kommer att förlora medlemmar till följd av svårighet 

att nå ut med verksamheten under pandemin. 

Vi använder mötesprogramvaran Zoom för de digitala träffarna i vår förening liksom 

i Riksorganisationen. Det är viktigt att våra erfarenheter med dessa träffar och de 

fördelar och möjligheter det kan ha, tas med i den fortsatta verksamheten. 

Det kommande verksamhetsåret kommer att präglas av stor osäkerhet. Vi behöver 

vara flexibla och beredda att ställa om verksamheten med kort varsel. Vi bevakar 

kontinuerligt de rekommendationer som utfärdas av regeringen och av folkhälso-

myndigheten. 

 

Klubbens måtto 

Klubbens måtto är ”Seniorer lär seniorer IT”. Huvudsyftet är att bidra till att ”senio-

rer” 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 hjälp-medel. 

• datoranvändare som behöver hålla sig uppdaterade om nyheter inom IT-om-

rådet  

• eller de som vill lära sig att använda hjälpmedel som surfplattor och smarta 

telefoner.  

Dessutom erbjuder SeniorNet en trevlig gemenskap för IT-intresserade seniorer, 

som genom klubben får kontakt med andra IT-intresserade för att utbyta erfaren-

heter med och som samtidigt kan dela med sig av sin kunskap till andra.  

 

Verksamhet 

Verksamheten följer i princip samma terminsindelning som skolorna. Nytt för året 

är att all verksamhet senareläggs till kl. 15.30. 

Medlemsbrev, ett viktigt sätt att nå ut med information till alla, särskilt nu när vi 

inte har fysiska träffar. 
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Måndagsträffar med IT-tips. Digitala träffar som introducerades under hösten 

2020. 

Fysiska datorträffar, vilar tills vidare. 

Individuell datorhjälp, kommer liksom tidigare att erbjudas både genom klubbens 

handledare och genom företag som erbjuder sina tjänster. 

Släktforskning. De som släktforskar erbjuds fri tillgång till programvaran Arkiv Di-

gital, dödboken 1860 – 2017, ….. som är installerad på gymnasiets datorer. Tills vi-

dare finns tips på användbara länkar på föreningens webbplats. Föreningen kom-

mer att arbeta för att de som är intresserade av släktforskning kan hålla kontakten 

med varandra samt utbyta erfarenheter. 

Kurser. 3–4 kurser kommer att genomföras per termin. 

Café Ventilen, under verksamhetsåret kommer minst 6 informationsträffar att hål-

las. Det sker den första torsdagen i aktuell månad. Alla seniorer är välkomna, även 

de som inte är medlemmar i SeniorNet. 

 

Handledare och styrelseledamöter. 

Föreningen är beroende av handledare – utan handledare ingen verksamhet! Vi är 
även i stort behov av personer som vill arbeta i styrelsen. Därmed är det en viktig 
uppgift att rekrytera och entusiasmera personer som vill engagera sig som handle-
dare och styrelseledamöter i vår verksamhet Vår målsättning är att inspirera med-
lemmar att testa rollen som handledare med stöd från befintliga handledare.  
Handledarna vidareutbildas ett par gånger per år internt. 

 

Marknadsföring sker genom_ 

• Klubbens webbplats, https://tyreso.seniornet.se  

• Klubbens Facebooksida SeniorNet Tyresö.  

• Annonsering i lokaltidningen Mitti  

• Annonsering på Tyresö kommuns evenemangstips, digitalt samt i en må-

nadsöversikt 

• Tyresöradion. Egna program görs för att puffa för kommande aktiviteter.  

• Broschyr, som återfinns på biblioteken samt på Tyresö Kommuns Service-

center. Detta vilar tills vidare. 

 

SeniorNet Sweden 

SeniorNet Sweden, klubbens riksorganisation, består av drygt 40 lokala klubbar 

och har nära 8000 medlemmar. Vår klubb är representerad vid SeniorNet Swedens 

aktiviteter som till exempel årsmöte och verksamhetskonferens.  

Vår ordförande, Carl-Olof Strand, är vice ordförande i SeniorNet Sweden.  

  

https://tyreso.seniornet.se/
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Nya aktiveter  

Framtidsgruppens förslag. En översyn har gjorts under 2019 – 2020 av SeniorNet 

Swedens syfte och arbetssätt. Den har utmynnat i ett antal förslag som ska priorite-

ras av samtliga klubbar. Detta kommer att medföra aktiviteter där personer från 

olika klubbar troligen kommer att delta i arbetsgrupper för att detaljera dessa för-

slag. Vår klubb kommer att bli involverad.  

DigiCare tillsammans. Under hösten 2020 inleddes en försöksverksamhet med di-

gitala träffar i appen DigiCare Tillsammans. Föreningen kommer under året att ut-

värdera nyttan med en fortsatt mötesverksamhet via appen.  

Samarbete med andra SeniorNet-klubbar. Användningen av Zoom har underlättat 

digitala möten med övriga klubbar i SeniorNet. Det här arbetssättet har redan bör-

jat tillämpas och vi räknar med att det fortsätter.  

Samarbete med Tyresö Kommun - Träffpunkt för äldre. Tyresö kommun påbörjade 

planering och uppstart av en träffverksamhet för pensionärer i bottenvåningen av 

Bollmoradalens kyrka och församlingshem under 2019 - 2020. Vi har anmält in-

tresse att hålla datorträffar här. Aktiviteten vilar tills vidare. 

 

Viktig prioritering för verksamhetsåret 2021 

Det är av ännu större vikt att verksamheten fokuseras på våra medlemmar och de-

ras behov – i år mer än tidigare år. Det finns en stor risk att vi tappar medlemmar 

som inte upplever att de har en nytta av att vara med i föreningen. Vi behöver hitta 

kreativa sätt att nå ut. 

 

Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften är f n 250 SEK per år, varav 40% tillfaller SeniorNet Sweden. 60% 

(150 SEK) tillfaller vår lokala klubb i Tyresö. Från och med 1 januari 2021 tas års-

avgiften ut kalenderårsvis.  
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Styrelsen   


