
Rapport från årsmötet den 9 mars 2011 

Till årsmötesordförande valdes Lars Müntzing som ledde oss genom mötet på ett mycket trevligt och 
tryggt vis. Den första viktiga punkten på dagordningen var att styrelsen fick ansvarsfrihet för 2010.  
Sedan diskuterades verksamhetsplaneringen för år 2010. Verksamheten beror på vilka inkomster vi har. 
Detta hänger i sin tur på antalet medlemmar (vi får 100 kr/medlem från SeniorNet Sweden) och vilka 
bidrag vi beviljas av våra politiker.  
Sedan handlar det om vilka lokaler vi kan hitta. Detta är vårt ständiga, stora problem.  

Från mötesdeltagare kom förslag om samarbete mellan stockholmsföreningarna både vad gäller 
bidragsansökningar och lokaler. Bidrag betalas nu ut stadsdelsvis baserat på medlemmar boende i 
stadsdelen och i SNK bor bara 60% av medlemmarna på Kungsholmen. Ett förslag lades fram att vi ska 
undersöka hur många kungsholmsbor som är medlemmar i andra SeniorNetföreningar och det tycker jag 
vore intressant att veta. Frågan om en självständig stockholmsförening kom också upp, men det kräver en 
stor insats och intresse från de andra föreningarna. På frågan vilka som är beredda att åka till andra 
stadsdelar för t ex en cirkel svarade 10 av 37 närvarande ja. 
Föreningarnas verksamhet förändras från år till år och beror mycket på engagemang och hälsa i 
styrelserna. Alla i styrelsen arbetar ideellt och frågan är hur mycket vi orkar. Vi själva tycker att vår 
förening är lagom stor för oss. Växer den måste vi ha motsvarande fler aktiva hand-ledare. Dessa problem 
diskuterar styrelsen ständigt och söker lösning på. Vi får inte heller glömma den stora sociala funktionen 
vår klubb har. Vi ska trivas i föreningen och med lokalerna.  
Alla krafter och idéer mottas tacksamt. 

Det var förstås val också. Till ordförande valdes som vanligt Willy Jäger.  
Sitter kvar gör också Arnold Gustavsson, Birgitta Jonsson, Björn Eriksson och Rigmor Jansson.  
Ny i styrelsen är Solvig Grönstedt som ska vara kassör. Solvig har redan hjälpt oss med bokföringen ett 
halvår nu. 
Ny suppleant blev Rolf Wiltmo efter Maud Essen-Möller som undanbett sig omval.  

Styrelsen informerade också om en motion som de lämnat in till SeniorNet Sweden om instiftande av ett 
remissförfarande inför större projekt. Vi tycker att det skulle vara nyttigt för SeniorNet Sweden att få 
experthjälp från medlemmar eller klubbar som håller på med just den aktivitet som beslutet rör sig om. Ett 
exempel skulle kunna vara att inför ett beslut om en uppdatering av Klicka för Kunskap inhämta förslag till 
text och bild från klubbarna, där ju skivan används i undervisningen. 
På mötet tillhandahölls också en liten uppsats av Tomas Ohlin om hur SeniorNet startades. 
Bengt S Nilsson berättade och visade hur Kungsholmen såg ut förr i tiden. Mycket uppskattat. 
Birgitta Jonsson 


