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 SeniorNet Kungsholmen 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2017-01-01 – 2017-12-31 

 
Styrelse    
 
Benny Grunnér  ordförande 
Arnold Gustavsson  klubbadministratör 
Birgitta Jonsson  sekreterare 
Gunilla Brattberg  kassör 
Lars-Olof Sarin   ansvarig för webbsida och nyhetsbrev 
Solvig Grönstedt  ledamot 
M Henri Day   ledamot 
Maria Svärd   suppleant 
Rolf Wiltmo  suppleant 
 
Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden. 
Årsmöte hölls 15/3 på restaurang Fleming, Fleminggatan 2-4. 
 
Revisorer Göran Flyxe 

Krister Berinder, suppleant 
 

Valberedning Hillevi Tolnai Andersson, sammankallande 
Leif Leijon, Björn Malmberg 

 
Verksamhet 
 
Handledarträffar  
17/1 och 12/9. Vi har haft nöjet att välkomna nya handledare och cirkelledare. 
 
Tematräffar  
Vi har haft sju tematräffar med föreläsare från föreningen. 
 
Kurser 
Fem kursledare med medhjälpare har under året genomfört 18 kurser med drygt 100 deltagare. 
Ämnen har varit: Grundkurs PC, Fortsättningskurs, E-post med Gmail, Surfplattekurser och Smartphonekurser 
för såväl iPhone/iPad som Android samt en handledarutbildning i programmering i samarbete med KTH. 
Smartphonekurserna har genomförts med projektbidrag från Kungsholmens stadsdelsnämnd.  
 
Surfkafé 
Gunilla Brattberg har, med Solvig Grönstedt som handledare, varannan måndag under vår och höst på Baltzar 
tagit emot seniorer som vill lära sig att utnyttja sin surfplatta och smartphone. Varje träff har haft ett tema.  
14 surfkaféträffar med sammanlagt 219 besök har hållits. 
 
PC/IT-hjälp 
på Baltzar tisdagar 24/1 – 26/4 och 26/9 – 5/12. Ca 240 besökare har fått rådgivning och hjälp med installation 
och liknande. Ansvariga Arnold Gustavsson och M Henri Day.  
 
PC/IT-hjälp  
på Stadsbibliotekets internationella bibliotek. Måndagar 23/1 – 8/5 och 18/9 – 4/12.   
Ansvarig Arnold Gustavsson.  
 
18 handledare har deltagit i de olika aktiviteterna enligt schema. 
 
Vi har också gett råd och gjort hembesök vid datorproblem och datorköp. 



2018-02-24                              Sid 2 (2) 

 

kungsholmen.seniornet.se                kontakt@seniornetkungsholmen.se             Org.nr 80 24 09 – 9759 
 

 
 
Lokaler 
Vi har nyttjat Baltzar (Kungsholmens träfflokal för äldre), Vuxenskolans datasal, Stadsbiblioteket, 
Kungsholmens bibliotek samt en föreningslokal på Fyrverkarbacken 40. 
 
Externa aktiviteter 
Solvig Grönstedt har deltagit i debatt i Almedalen. 
Gunilla Brattberg och Solvig har gjort betydande insatser i riksföreningens webbplats och medlemsregister.  
Gunilla har föreläst om skydd mot bedrägerier på Kungsholmens Seniordag. Hon har också haft inspirations-
föreläsningar om internet för de boende på Isaak Hirschs Minne.  
Gunilla och Birgitta Jonsson har i olika sammanhang fortsatt kampen för utbyggnaden av internet på äldre-
boenden både i Stockholmsområdet och i övriga landet.  
Birgitta deltog, tillsammans med forskare, i radioprogrammet ”Nordegren och Epstein”. 
Vår förening har tagit emot ett studiebesök från SeniorNet Växjö. 
 
Terminsavslutningar.  
Vi har haft vårlunch 10/5 på Restaurang Fleming och jullunch 6/12 på Stockholms Internationella 
Restaurangskola.  
 
Webbplatsen, kungsholmen.seniornet.se. 
Lars-Olof Sarin har underhållit webbplatsen och varannan vecka under terminerna skickat ut nyhetsbrev.  
 
Ekonomi 
Verksamhetsårets resultat och klubbens ekonomiska balans framgår av särskild redovisning. 
 
Medlemsantal 
2017-12-31 hade SNK 469 medlemmar, en nettominskning med 7 medlemmar sedan föregående årsskifte. 
 
Marknadsföring 
Förutom den effektiva mun-mot-mun-metoden och vår webbplats, har vi marknadsfört oss i Draken (SPF 
Seniorerna Draken Kungsholmens tidning) och informationsblad via biblioteken och Baltzar. Inför varje 
aktivitet har vi också informerat via webbplats och nyhetsbrev. Dessutom har vår verksamhet uppmärksammats 
i en stor artikel i DN under oktober 2017 och i ett Ekoinslag i Sveriges Radio under juluppehållet. 
 
Samarbetspartners  
Ett stort tack till Kungsholmens träffpunkt Baltzar och Stadsbiblioteket där vi fått disponera lokaler samt till 
Studieförbundet Vuxenskolan för det trevliga samarbetet.  
Stort tack till Kungsholmens stadsdelsnämnd för bidragen till vår verksamhet. 
 
 
Slutord 
Styrelsen tackar medlemmarna i SeniorNet Kungsholmen för alla goda kontakter under året. Våra aktiviteter har 
samlat många deltagare. Det är styrelsens förhoppning att ännu fler medlemmar vill engagera sig som hand-
ledare. 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/IT-hjälp. 
Utan er hade SeniorNet Kungsholmens verksamhet inte kunnat genomföras! 
 
Stockholm 24 februari 2018 
 
 
Benny Grunnér              Solvig Grönstedt                 Arnold Gustavsson           Gunilla Brattberg            
 
           
Lars-Olof Sarin               Birgitta Jonsson           M Henri Day         Maria Svärd      Rolf Wiltmo    


