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SeniorNet Kungsholmen
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 01 01 – 2012 12 31
Styrelse
Willy Jäger
Arnold Gustavsson
Solvig Grönstedt
Birgitta Jonsson
Björn Eriksson
Rolf Wiltmo

ordförande (t o m 2012 12 04)
vice ordförande och klubbadministratör
kassör och webbansvarig
sekreterare
ledamot
ledamot

Styrelsen har haft 10 sammanträden.
Årsmöte hölls 6/3 och extra stämma 11/12 på Kungsholmens Konferens och matsal.
Revisorer

Göran Flyxe
Björn Malmberg, suppleant

Valberedning

Björn Malmberg, sammankallande
Leif Leijon, Rigmor Jansson

Verksamhet
Handledarträffar 9/1 och 10/9. Vi har haft nöjet att välkomna nya trevliga handledare och cirkelledare.
Cirklar
Vi har under året haft 10 cirklar med ca 80 deltagare. Ämnena har varit:
Datacirkel för nybörjare, Allmän datorcirkel och Bildbehandling med Picasa inkl. mapp- och filhantering.
Tyvärr är tillgången på ändamålsenliga lokaler för föreningens cirkelverksamhet fortfarande ett problem.
PC-hjälp
18/1 - 10/5 och 17/9 – 10/12 varannan måndag 10.30 – 13.00 öppen verkstad i konferensrummet på
Kungsholmens bibliotek. Ca 240 besökare har fått rådgivning och hjälp med installation och liknande.
Ansvariga Arnold Gustavsson och M Henri Day med sex medhjälpare.
Fem onsdagar 15.00 -17.00 under vårterminen och 10 under höstterminen på Stadsbibliotekets datasal
Vesslan. Ansvariga Willy Jäger och Arnold Gustavsson.
Rådgivning och många hembesök vid datorproblem.
Datorintroduktion
Gunilla Brattberg har varannan måndag under vår och höst i samarbete med stadsdelsförvaltningen tagit
emot seniorer som vill veta hur en dator fungerar. På Baltzar, Kungsholmens träfflokal för äldre.
Tematräffar
Vi har varannan måndagförmiddag kl. 10.30 – 13.00 haft 12 tematräffar med både egna föreläsare och
experter utifrån.
Terminsavslutningar. Vi har haft trevliga terminsavslut, våravslutning 15/5 med lunch på Kafé Kajak,
Smedsuddsvägen 23 och höstavslutning 11/12 med jullunch på Kungsholmens Konferens och matsal.
I samband med jullunchen hade vi också extrastämma då de den 6 mars beslutade nya stadgarna fastställdes.
Samarbetspartners under året har varit: Kungsholmens bibliotek, Dragon’s Lair och Stadsbiblioteket där vi
fått disponera lokaler. Ett stort till dem alla för det fina och trevliga samarbetet.
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Webbplatsen
www.seniornetkungsholmen.se har blivit vår träffpunkt där aktuell information alltid finns.
Hemsidan har fått en mycket väl fungerande fast form av ansvariga Gunilla Brattberg och Solvig Grönstedt.
Det Nyhetsbrev med anknytning till webbplatsen som Solvig skickar ut varannan vecka har fungerat mycket
väl och varit mycket uppskattat
Marknadsföring
Förutom den effektiva mun mot mun- metoden och vår hemsida, har vi marknadsfört oss med annonser i
lokaltidningarna och Draken, SPF Kungsholmen-S:t Görans tidning. Informationsblad om vår verksamhet
och programinformation har funnits utlagd på Kungsholmens bibliotek. Inför varje aktivitet har vi informerat
via nyhetsbrevet och vår verksamhet på biblioteken har också redovisats på Stadsbibliotekens webbsidor.
Ekonomi
Verksamhetsårets resultat och klubbens ekonomiska balans framgår av särskild redovisning.
Medlemsantal
2011 12 31 hade SNK 387 medlemmar, en nettoökning med 2 medlemmar sedan föregående årsskifte.
Projekt
SeniorSurf 2012 den 11/10 genomfördes med hjälp av projektbidrag från Kungsholmens stadsdelsnämnd.
Ämnen: introduktion till datorn för seniorer samt demonstration i två pass av surfplattor och smartphones.
Slutord
Den 4 december avled vår glade, snälle, idérike och mycket avhållne ordförande Willy Jäger till stor sorg för
oss alla. Vi tackar alla Willy för nio framgångsrika år som ordförande för SNK vars popularitet han hade stor
del, SeniorNet Kungsholmen har av många att förknippats med honom. Nu gäller det för oss andra att
fortsätta hans arbete.
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.
Nya medlemmar är välkomna liksom synpunkter och förslag till utvidgad verksamhet och förbättringar.
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 12 februari 2013
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