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Verksamhetsplan 2022 

SeniorNet Tyresö är en allmännyttig, ideologiskt och politiskt obunden ideell före-
ning med syftet att främja seniorers användning av digital informationsteknik för 
ökad delaktighet i dagens samhälle. Vi hjälper seniorer att förstå och använda da-
tor, surfplatta, smarttelefon och tjänster i en alltmer digitaliserad värld. 
 

Föreningens syfte är att bidra till att ”seniorer” från 55 år blir delaktiga i den di-
gitala utveckling som på olika sätt påverkar seniorers vardagsliv. Det kan gälla: 

 nybörjare som aldrig tidigare provat på att använda digitala hjälpmedel. 
 de som vill lära sig att använda hjälpmedel som surfplattor och smarta tele-

foner. 
 användare som vill hålla sig uppdaterade om nyheter inom IT-området  

Dessutom erbjuder SeniorNet en trevlig gemenskap för IT-intresserade seniorer, 
som genom föreningen får kontakt med andra IT-intresserade för att utbyta erfaren-
heter med och som samtidigt kan dela med sig av sin kunskap till andra.  

Föreningens motto är ”Seniorer lär seniorer använda IT”. 
 

Verksamhet. Ambitionen är att erbjuda ett varierat utbud som riktar sig både till 
befintliga medlemmar och som även lockar personer till att ta del av vår verksamhet 
och därmed bli medlem. 

Verksamheten kommer att bedrivas och erbjudas på följande sätt: 

 Information och reklam, som riktas både till befintliga medlemmar samt för 
att värva nya. Det kan göras genom radioprogram i Tyresöradion, annonse-
ring om verksamheten i tidningen Mitt i, genom att finnas med i Tyresö Kom-
muns evenemangstips, broschyr som finns tillgänglig bl.a. på kommunens 
bibliotek, Facebook m.m.  

 Erbjuda digitala mötesplatser där deltagarna får information om och olika 
ämnen behandlas oftast på deltagarnas begäran.  

 Fysiska datorträffar för medlemmar som behöver individuellt teknikstöd el-
ler som vill delta fysiskt i ett socialt sammanhang och kanske inte behärskar 
ett digitalt möte.  

 Individuell datorhjälp, kommer liksom tidigare att erbjudas både genom 
föreningens handledare och genom företag som erbjuder sina tjänster. 

 Släktforskning i gymnasiet. De som släktforskar erbjuds stöd samt fri till-
gång till programvaran Arkiv Digital på gymnasiets datorer.  

 Släktforskning via Zoom. Föreningen kommer att arbeta för att de som är 
intresserade av släktforskning kan hålla kontakten med varandra samt ut-
byta erfarenheter via digitala möten. 

 Kurser. Föreningen kommer att erbjuda kurser i användbara och aktuella 
ämnen, bl.a. i Zoom för att ge möjlighet för fler att delta digitalt. Kurserna är 
öppna för alla och kursavgiften ingår i medlemsavgiften. 
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 Intresseområden. Under verksamhetsåret kommer föreningen att introdu-
cera erfarenhetsutbyten och samtalsgrupper mellan våra medlemmar inom 
olika intresseområden på prov. 

 Indelning i kompetensnivåer. Föreningen kommer även att prova på att er-
bjuda erfarenhetsutbyten för medlemmar som baseras på olika kompetensni-
våer, enligt önskemål.  

 Café Ventilen, under verksamhetsåret kommer minst 6 informationsträffar 
att hållas. Det sker den första torsdagen i aktuell månad. Alla seniorer är 
välkomna, även de som inte är medlemmar i SeniorNet. 

 

Resurspersoner. 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 är att rekrytera och entusiasmera personer som vill enga-
gera sig som handledare och styrelseledamöter i vår verksamhet Vår målsättning är 
att inspirera medlemmar att testa rollen som handledare med stöd av befintliga 
handledare.  

Handledarna vidareutbildas ett par gånger per år internt. 
 

Verksamhetsperiod ca 8 månader/år. Föreningens utbud av verksamhet sam-
manfaller i princip med skolornas terminer, d.v.s. mitten av januari – mitten av maj 
samt mitten av september – mitten av december.  
 

Ekonomi. Föreningen finansieras helt genom medlemsavgifter som debiteras kalen-
derårsvis. Avgiften är 250 SEK per år, varav 40% tillfaller SeniorNet Sweden och 
60% (150 SEK) tillfaller vår lokala förening i Tyresö. Både släktforskning och kurs-
verksamhet erbjuds till priset av ett medlemskap. 

Föreningens kostnader utgörs främst av lokalhyror, licenser samt kommunikations-
kostnader. 
 
Digitalt kontor. Under året kommer föreningen att upprätta ett digitalt kontor i 
Microsofts applikation Teams på prov. Detta kommer i första hand att användas för 
arkivering av föreningens handlingar, både historiska och aktuella. 
 
SeniorNet Sweden, föreningens riksorganisation, består av drygt 40 lokalför-
eningar med ca 7000 medlemmar. Vår förening medverkar vid SeniorNet Sweden 
aktiviteter och representeras vid årsmöte och ev. verksamhetskonferens.  
 

Samarbete med andra föreningar inom SeniorNet. Användningen av Zoom har 
underlättat digitala möten med övriga lokalföreningar inom SeniorNet. Detta främ-
jar och uppmuntrar kunskapsutbyte mellan SeniorNets olika föreningar. 
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