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SeniorNet Kungsholmen
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010-01-01 – 2010-12-31
Styrelse

Styrelsen har haft 10 sammanträden.

Ordinarie ledamöter

Willy Jäger
ordförande
Arnold Gustavsson
vice ordförande och klubbadministratör
Jan Edvinsson
kassör t o m 2010 09 05
Birgitta Jonsson
sekreterare och webbansvarig
Björn Eriksson
ledamot
Rigmor Jansson och Maud Essen-Möller

Suppleanter
Revisorer

Ulf Westerström, revisor
Björn Malmberg, suppleant

Valberedning

Björn Malmberg, sammankallande
Lars Müntzing och Rolf Wiltmo.

Under verksamhetsåret har föreningen drabbats av två stora förluster. Vår mångåriga, avhållna kassör
Margareta Modén avböjde till förra årsmötet omval på grund av sjukdom. Hon avled den 3 mars. Margareta
efterträddes vid årsmötet av Jan Edvinsson som snabbt blev mycket uppskattad och omtyckt av oss alla. Men
knappt en vecka efter vårt första styrelsemöte efter sommaren avled även Jan till vår stora sorg.
Vi saknar både Margareta och Jan mycket.
Kassörsuppgifterna har sedan 2010 10 04 skötts av Solvig Grönstedt som adjungerats till våra styrelsemöten.

Egen verksamhet
Handledarträffar 12/1 och 31/8. Vi har haft nöjet att välkomna nya trevliga handledare och cirkelledare.
Cirklar: Vi har under året haft 11 cirklar med 81 deltagare. Ämnena har varit:
Grunderna i Internet och E-post, Grunderna i Windows och Word, Mapp och filhantering, Bildbehandling
med Picasa inkl. mapp- och filhantering, Fortsättningskurs i Photoshop Elements. Tyvärr är tillgången på
ändamålsenliga lokaler för föreningens cirkelverksamhet fortfarande ett problem. Vi har därför under året
köpt nya datorer och annat material för att kunna ha cirklar i konferensrummet på Kungsholmens bibliotek.
PC-hjälp
19/1 - 4/5 och 14/9 – 7/12 på Kungsholmens bibliotek tisdagar kl 10.00 – 13.00.
Fem onsdagar kl 15.00 -17.00 under vårterminen och fem under höstterminen på Stadsbibliotekets datasal
Vesslan. Ansvariga Willy Jäger och Arnold Gustavsson.
Rådgivning och många hembesök vid datorproblem.
Tematräffar
Vi har haft 11 tematräffar, Bild- och ljudhantering, Släktforskning, Sociala medier, Nätverk, Extern hårddisk
och USB, och om hantering och anpassning av datorn. Vi har haft både egna föreläsare och experter utifrån.
Laptopmottagning
Vi har varannan tisdagsförmiddag haft öppen verkstad i konferensrummet på Kungsholmens bibliotek med
rådgivning och hjälp med installation och liknande. Ansvariga Birgitta Jonsson och M Henri Day.
Våravslutning 20/5 med lunch på Kafé Kajak, Smedsuddsvägen 23.
Höstavslutning 16/12 med jullunch på Kungsholmens Konferens och matsal.
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För allt arbete med våra aktiviteter tackar vi särskilt Arnold Gustavsson som förutom att vara vice
ordförande och klubbadministratör är vår allt i allo.
Lokaler och samarbetspartners under året har varit: Kungsholmens bibliotek, Kunskapsnätet, Dragon’s Lair
samt Stadsbiblioteket.
Webbplatsen
Vår webbplats har hållits uppdaterad av Birgitta Jonsson och M Henri Day.
Marknadsföring
Förutom den effektiva mun mot mun- metoden och vår hemsida, har vi marknadsfört oss med annonser i
lokaltidningarna. Anslag om vår verksamhet har satts upp och programinformation har funnits utlagd på
Kungsholmens båda bibliotek. Inför varje aktivitet har vi informerat via gruppmail och vår verksamhet på
biblioteken har också redovisats på Stadsbibliotekens webbsidor.
Ekonomi
Verksamhetsårets resultat och klubbens ekonomiska balans framgår av särskild redovisning. Tack vare
bidrag från stadsdelsnämnden har vi kunnat köpa projektor, filmduk samt en hel del datortillbehör samt två
utbildningsdatorer. Vi har från Microsoft fått licenser för Office 2010 och Windows 7för föreningens datorer. M Henri Day har med eget arbete satt gamla datorer i brukbart skick åt både föreningen och medlemmar.
Medlemsantal
2010 12 31 hade SNK 372 medlemmar, en minskning med 13 medlemmar sedan föregående årsskifte.

Aktiviteter tillsammans med andra
Årsmöte SeniorNet Sweden 22/4 på Landstingshuset
SeniorSurf 2010 den 13 okt. genomförd med hjälp av projektbidrag från Kungsholmens stadsdelsnämnd.
Ordföranden Willy Jäger har
- representerat styrelsen vid Jan Edvinssons jordfästning
- varit på ordförandekonferens i Malmö.
- deltagit i Internetfondens mässa i Kista, i Seniorfair på Älvsjömässan, i Internetdagarna, Punkt.SE
- hjälpt till med uppstart av klubbar i Linköping och Västerås
- deltagit i IVAs seminarium
Willy Jäger, Birgitta Jonsson och M Henri Day har deltagit i en utbildningsdag i Wordpress, en mjukvara för
hemsida och blogg. Utbildningen bekostades av Punkt.SE .

Slutord
Styrelsen tackar medlemmarna i SeniorNet Kungsholmen för alla goda kontakter under det gångna året. Så
gott som alla aktiviteter har samlat många deltagare. Det är styrelsens förhoppning att ännu fler medlemmar engagerar sig i föreningens verksamhet, som cirkeldeltagare, handledare, föredragshållare, m m.
Synpunkter och förslag till utvidgad verksamhet och förbättringar är välkomna liksom nya medlemmar.
Hemsidan www.seniornetkungsholmen.se är vår träffpunkt där aktuell information alltid finns.
Ett stort tack också till Kungsholmens bibliotek och Stadsbiblioteket för det fina och trevliga samarbetet i
och med att de upplåter sina lokaler till oss.
Vi vill till slut särskilt tacka våra handledare som gjort det möjligt att genomföra cirklar och PC-hjälp.
Utan dem hade SeniorNet Kungsholmens verksamhet inte kunnat genomföras.
Stockholm den 3 mars 2011
Willy Jäger

Arnold Gustavsson

Birgitta Jonsson

Björn Eriksson

Rigmor Jansson

Maud Essen-Möller
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