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Verksamhetsberättelse SeniorNet Tyresö 1 jan – 31 dec 2021 
 
Vårt arbetssätt under året – Pandemin  

Pandemin fortsatte under 2021, vilket resulterade i att vi under hela vårterminen ersatte 
fysiska träffar med digitala träffar. Under höstterminen kunde vi öppna upp igen med fy-
siska träffar för datahjälp och släktforskning. Ventilenföredrag genomfördes som s k hy-
bridträffar, d v s de som ville komma till lokalen kunde göra det och de som ville ansluta 
sig med dator via zoom kunde göra det.  
 
De digitala hjälpmedel som stod tillbuds var e-post, hjälp via Zoom samt telefonsupport 
som vid behov kunde kompletteras med fjärrhjälpsprogrammet TeamViewer. Många med-
lemmar kunde få hjälp på det sättet utan risk för smittspridning.  
 
Liksom föregående år skickade vi också oftare ut medlemsinformation via email, vilket 
gjordes en gång per vecka. Vi återinförde också ”måndagsträffar” via programvaran 
Zoom. Släktforskningen startade också med Zoomträffar. Föreningen har fokuserat 
mycket på att våra medlemmar ska få möjlighet att lära sig Zoom. Före och efter mån-
dagsträffarna har många fått individuell upplärning i användning av Zoom, både som an-
vändare och som värd/"host" som själv kan kalla till möten.  
 
 
Styrelsen har under året bestått av 
 

Ordförande  Eva Blommegård    
Vice ordf.  Carl-Olof Strand 
  
Sekreterare  Lars-Anders Westlin  
Kassör  Sidsel Nybö 
Ledamöter  Bengt Wolff  
 Lena Hjelmérus  
 Olof Olsson   
Suppleanter Gunnel Agrell Lundgren  
 En vakans  
  
  
 
 
Styrelsens ledamöter har haft följande ansvar: 
 Verksamhetsplanering: Eva Blommegård  
 Medlemsadministration: Bengt Wolff  
 Studieadministration: Sidsel Nybö  
 Representant för släktforskningen: Olof Olsson  
 Handledaransvarig: Lars-Anders Westlin  
 Marknadsföring:  

o Broschyr: Olof Olsson  
o Evenemangsinformation till Kommunen, Mitt i Tyresö mm: Lena Hjelmérus  
o Medlemsbrev: Gunnel Agrell Lundgren tillsammans med Olof Olsson.  
o Digitala media som webb, Facebook m m: Carl-Olof Strand, med biträde av Lars-

Anders Westlin (tipssidan och datahjälp) och Lilian Boquist (släktforskning).  
o Tyresöradion: Gunnel Agrell Lundgren  

Föreningens webbplats: www.tyreso.seniornet.se  
Föreningens emailkonto: tyreso@seniornet.se   
Facebooksida: SeniorNet Tyresö  
Föreningens organisationsnummer: 802408–7382   

Så här ser styrelsen ut vid ett Zoom-möte. Uppifrån vänster: 
Gunnel Agrell Lundgren, Lena Hjelmérus, Lars-Anders West-
lin, Carl-Olof Strand, Bengt Wolff, Eva Blommegård, Sidsel 
Nybö och Olof Olsson.  
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Revisorer och valberedning 
Revisorer ordinarie: Uno Nilsson (sammankallande) och Birgitta Eldblom.   
Revisor ersättare: Cecilia Almén-Andersson. 
Valberedning: Birgitta Eldblom (sammankallande), Lars Jerndahl och Lilian Boquist.  
 
Styrelsemöten. Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året. Styrelsen möts 
ca var 4:e vecka. Beslut som behövt fattas på mellantiden har gjorts via email. Dessa be-
slut har sedan tagits upp på efterföljande styrelsemöte för protokollföring. Årets 7 första 
möten genomfördes via videokonferensprogrammet Zoom. Årets sista 4 möten genomför-
des som fysiska möten.  Vid Zoommöten 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 på ett enkelt sätt. Dessa digitala möten har fungerat bra.  

Antal medlemmar var vid utgången av året 178, vilket innebär att vi under verksam-
hetsåret har ett oförändrat medlemsantal. Om inte pandemin hade fortgått under året 
tror vi att medlemsantalet i stället hade ökat något.  

Medlemsavgift. Medlemsavgiften är 250 kr/år som betalas till riksorganisationen Seni-
orNet Sweden. 150 kr tillfaller den lokala föreningen och 100 kr stannar hos riksorgani-
sationen. I Tyresö används medlemsavgiften främst till att täcka teknikkostnader (bl a 
WiFi-abonnemang till vår router och licenskostnader) samt lokalhyror.  

Debiteringen av medlemsavgiften lades om till att avse kalenderår från och med 2021. 
Detta ger betydligt mindre administration för riksorganisationen samt underlättar upp-
följning i de lokala föreningarna.  

Dataträffar. Under vårterminen hade vi inga fysiska träffar p g a pandemin. Under tiden 
6 oktober t o m 15 december (10 gånger) hade föreningen regelbundna dataträffar med 
allmän datorhjälp varje vecka på onsdagar i Tyresö Gymnasium. Under den tiden var det 
i snitt drygt 5 deltagare som ville ha hjälp. Under hela verksamhetsåret har ett antal 
handledare ställt upp med support via telefon. Ibland användes fjärrhjälpsprogrammet 
TeamViewer för att handledaren skulle kunna se den hjälpbehövandes datorskärm. 
 
Handledare vid dataträffarna under året har varit: 
Bengt Wolff, Eva Blommegård, Kerstin Gradin, Lars-Anders Westlin, Olle Olsson, Sidsel 
Nybö, Torsten Rehn, Kjell Jansson och Uno Nilsson. De flesta av dessa handledare har 
också ställt upp med telefonsupport.  
 
Släktforskning. Föreningen arrangerar träffar för släktforskare. Under vårterminen ägde 
inga fysiska träffar rum. Under hösten öppnades fysiska träffar på onsdagarna samtidigt 
med dataträffarna i gymnasiets datasal M21 den 6 okt – 15 dec. Under denna tid deltog i 
snitt 6 personer inkl handledarna. Medlemmar som har önskat stöd i sitt arbete har 
kunnat vända sig till handledarna för släktforskningen som varit: Lilian Boquist (huvud-
ansvarig), Lars Jerndahl och Ann Clements.  
 
Måndagsträffar via Zoom. Digitala måndagsträffar har genomförts i stort sett hela året, 
även i viss mån under sommaren. Under våren samlade träffarna 30–35 deltagare föru-
tom Birgitta Eldblom, Eva Blommegård och Sidsel Nybö som varit ledare. Höstens träffar 
hölls av Sidsel och Eva och antalet deltagare var färre. På träffarna har man kunnat dis-
kutera allehanda ämnen både tekniska och otekniska. Många deltagare upplever att de 
lärt sig mer när de deltagit digitalt genom att lyssna på vad andra frågar om samt att få 
tips och faktiskt se hur de kan använda digital teknik. Träffarna har varit en bra träning 
i att använda Zoom.  
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Släktforskningsträffar via Zoom. Släktforskningsträffar via Zoom introducerades under 
våren med lyckat resultat. Deltagarna fick tips på bra webbplatser samt kunde följa ef-
terforskning av släktingar som några deltagare ville ha information om. Dessa Zoomträf-
far har hållits udda veckor under vår- och höstterminen. Under våren deltog ca 12 perso-
ner per gång förutom handledarna Lilian Boquist, Ann Clements samt Lars Jerndahl. 
Under hösten blev det något färre.  
 
Årsmötet 2021 hölls den 25 mars kl 15.30 – 16.55 och genomfördes i form av ett Zoom-
möte. Mötet leddes av Lars Andersson med Carl-Olof Strand som teknisk Zoomsupport. 
22 medlemmar var samtidigt inloggade på mötet med sina datorer. Årsmötesprotokollet 
finns att tillgå på SeniorNet Tyresös webbplats under fliken Om Oss - Årsmötesmaterial.  

 

Genomförda kurser och samtalsgrupper  

 Fotokalender. Sidsel genomförde en kurs i hur man kan göra fotokalendrar, med 
5 deltagare.  

 Utforskaren. Eva hade en kurs som behandlade Utforskaren. Den samlade 9 del-
tagare.  

 Födelsedagskort. Gunnel genomförde en kurs i hur man kan skriva gratulations-
kort. Den samlade 8 deltagare.  

 Seniorsurfarna på TV. Sidsel höll tillsammans med Ann Clements och Kerstin 
Gradin en uppföljningsgrupp efter varje del av de 6 avsnitten av TV-programmet 
Seniorsurfarna. Man tog då upp frågor från deltagarna samt fördjupade några av 
de ämnen som programmet presenterade. Antalet deltagare varierade mellan 8 och 
12.  

 Zoom – vi inviterar till möten. Sidsel genomförde en genomgång vid 2 tillfällen 
under mars månad, där hon utnyttjade Per Tegevis material. Kursen vände sig i 
första hand till de som inte varit med på våra digitala möten. Kursen samlade 5 
deltagare.  

 Samtalsgrupp om gmail. Sidsel höll tillsammans med Ann Clements i en sam-
talsgrupp om gmail. Man tog upp frågor som hade framkommit på Måndagsmöten.  
Deltagarna kom också med egna tips. Samtalsgruppen genomfördes vid 2 tillfällen 
och samlade 8–10 deltagare.  

 Roliga ansikten och bildspel. Gunnel ledde en cirkel för 1 del-
tagare där hon vid det första tillfället gick igenom hur man kan 
hitta roliga ansikten i naturen (se bilden) och vid det andra be-
skrev hur man kan göra bildspel.   

 Bildbehandling. Calle höll i en cirkel i enkel bildbehandling i 
surfplatta och mobil 4 gånger under oktober – november. 2 per-
soner deltog från SeniorNet Tyresö och 2 personer deltog från Se-
niorNets digitala fotoklubb.  

 

Café Ventilen  

Alla Ventilenträffarna har hållits via Zoom. Höstens träffar har varit ”hybridträffar” då vi 
haft träffen både fysiskt och via zoom. Tekniskt sett har detta fungerat bra.  
 
 4 februari. Släktforskning. Ulla Comérus från SeniorNet Botkyrka informerade om 

hur hon blev intresserad av släktforskning och gav tips på hur man går till väga.  
 4 mars. Hörselfrågor. Hörselkonsulten Rickard Lundby föreläste om hörselfrågor vad 

gäller IT-baserade hörapparater m m.  
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 8 april. Kjell & Co. Lucas Ingvarsson, butikschef på Kjell & Co i Tyresö centrum, in-
formerade och visade användbara produkter i deras sortiment som kan underlätta 
vår vardagstillvaro i hemmet. 35 personer deltog via zoom. Många frågor ställdes från 
deltagarna.  

 6 maj. Wikipedia. Sten Sundin från SeniorNet Falun informerade och gav många 
synpunkter på hur Wikipedia är uppbyggt. Grupparbeten genomfördes för att delta-
garna skulle bekanta sig med Wikipedia. Det finns en sammanfattning inlagd på vår 
Webbplats. Mötet genomfördes som ett Zoommöte.   

 7 oktober. God och Nära vård. Shyi Klint som är Medi-
cinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) i Tyresö informerade 
om pandemiläget mm i Tyresö. Sidsel gjorde tillsammans 
med 4 av våra medlemmar en återblick från tiden med pan-
demin. 17 personer deltog i salen (se bild) och 9 personer 
deltog via zoom.  

 4 november. Tony Thorén gav information om äldrefrågor i 
Tyresö Kommun. I lokalen deltog ca 30 personer och via 
zoom 16 personer.  

 2 december. Biblioteksfrågor och Windows 
11. Josefin Boström från biblioteket i Tyresö C 
informerade om bibliotekets olika elektroniska 
tjänster. Presentationen var mycket pedagogisk 
och informativ. Efter denna presentation infor-
merade Lars-Anders Westlin om Microsofts nya 
operativsystem Windows 11. Skillnaderna är 
inte så stora jämfört med Windows 10. Många 
datorer kommer inte att klara kraven för att 
uppgradera operativsystemet men det är ingen 
ko på isen. Microsoft kommer att uppdatera 
Windows 10 fram till ca 2025. Efter detta datum 
kommer Windows 10 fortfarande att fungera, dock utan uppdateringar. Det var unge-
fär 15 personer i lokalen och 15 personer deltog via zoom.  

 
 
Radio Tyresö 91,4    
 
Föreningen har gjort 9 program till Tyresöradion un-
der 2021. Programledare har varit Gunnel Agrell 
Lundgren. Medverkande har bl a varit Carl-Olof 
Strand, Sidsel Nybö och Eva Blommegård. Före-
ningen har då aviserat om kommande aktiviteter, t 
ex Ventilen-träffar och olika kurser. Programmen 
har sänts på 91,4 MHz och på https://www.ty-
resoradion.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.  

Under april startade Tyresöradion ett direktsänt morgonprogram, Röster i gryningen. 
Flera av våra medlemmar har ringt in eller blivit uppringda i programmet och gjorde fin 
reklam om våra olika aktiviteter. Programmet sändes under ett par månader.  
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Webbplatsen  

Vår webbplats, www.tyreso.seniornet.se, har underhållits av Carl-Olof Strand med viss 
hjälp från Lars-Anders Westlin, Birgitta Eldblom och Lilian Boquist.  

 

Vår emailadress 

Under året har vi bytt vår emailadress till tyreso@seniornet.se. Detta har gjorts för att 
SeniorNet i hela Sverige ska enhetliga adresser.  
 
 

Facebooksidan  

Webbredaktören, Carl-Olof Strand, har hållit i gång före-
ningens officiella Facebooksida som vid årsskiftet hade 
148 följare. Dess adress är: SeniorNet Tyresö.  
 

 

Medlemsbrev 

Under året skickade Gunnell Agrell Lundgren och Olle Olsson ut totalt 46 medlemsbrev. 
Vi ansåg att det var viktigt att medlemmarna skulle känna av att vi fanns, speciellt när 
många fysiska aktiviteter var inställda. Medlemsbreven innehöll information om aktivite-
ter samt olika praktiska tips och aktuella ämnen.  

 

Broschyr 

Broschyren som beskriver vår verksamhet har uppdaterats under hösten. Den ligger ut-
lagd i Tyresö Kommuns infocenter samt på våra 3 bibliotek.  

 

Kopp och Själ 

En träffpunkt i Bollmoradalens Kyrka lanserades av Tyresö Kommun under hösten. Vår 
förening har, utan framgång, arbetat för att medverka med datorstöd och sitt kunnande.  

 

Tyresö Anhörigförening 

Sidsel Nybö och Eva Blommegård har informerat om vår förening för Tyresö Anhörigföre-
ning. Rolf Åström, Anhörigföreningen i Karlstad, deltog via Zoom och informerade om an-
hörigträffarna i DigiCare-appen.  

 

Gunnar Björnwalls webbplats 

Vi har möjlighet att utnyttja Gunnar Björnwalls webbplats, där han skrivit in en hel del 
nyttigt material. Gunnar avled den 26 december 2020. Gunnars webbplats har följande 
adress: http://www.bjornwall.n.nu/tyreso  
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Handledarträffar 

SeniorNet har haft följande handledarträffar.  

 11 mars. Vi talade om Zoom och att Defender blivit bättre enligt AV Test.   
 29 april. Eva informerade om hur cookies fungerar och hur man gör en PDF. Vi dis-

kuterade också hur mycket handledarna kunde åtaga sig i arbetet.   
 11 november. På träffen talade Calle om zoom och Lars-Anders om Windows 11.  
 

SeniorNet Sweden 

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

Vi har en bra kontakt med riksorganisationen eftersom vår vice ordförande Carl-Olof 
Strand numera är ordförande i SeniorNet Sweden.   

Riksorganisationen har arbetat med en Framtidsutredning. Som en följd av detta har 
medlemmar i lokalföreningarna blivit mer delaktiga i riksorganisationens arbete och akti-
viteter. I vår förening har det visat sig genom följande:  

 SeniorNet på distans. Birgitta Eldblom har medverkat i arbetet med att ta fram en 
Handledarguide.  

 Eva Blommegård medverkar i de Zoomträffar som riksorganisationen håller för sty-
relsemedlemmar samt de träffar som hålls för SeniorNet Swedens samtliga medlem-
mar.  

 Under september gjorde Volontärbyrån en kampanj #hjärtaäldre, där Eva Blomme-
gård intervjuades för SeniorNet Swedens räkning. Filminspelningen gjordes under 
juni vid Tyresö Slott. Syftet var att sprida information lokalt i Stockholmsområdet av-
seende volontärers arbete för äldre.  

 Eva Blommegård har medverkat i en Zoom-översyn som gjorts för SeniorNet Sweden. 
Tips och instruktioner avseende Zoom har samlats och grupperats på SeniorNet Swe-
dens webbplats.  

 

Ekonomi.  

2021 års verksamhet gav ett underskott på -7 404,75 SEK. Resultaträkning och balans-
räkning finns i ett särskilt dokument i årsmötesmaterialet.  

 

Zoomlicens 

Under året har SeniorNet investerat i ytterligare en licens för mötesprogrammet Zoom 
och har därmed 2 licenser. Den ena licensen ska användas av släktforskarna och den 
andra för övriga möten.  
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Avslutning 

Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett stort tack till alla som på olika sätt medverkat i Se-
niorNet Tyresös verksamhet under 2021. 

 

Tyresö 2022-01-31 

 

Eva Blommegård (ordf)  

 

 

Carl-Olof Strand (vice ordf) 

 

Lars-Anders Westlin (sekreterare)  

 

Sidsel Nybö (kassör) 

 

Bengt Wolff 

 

Olof Olsson 

 

Lena Hjelmérus  

 

Gunnel Agrell Lundgren, suppleant  

 


