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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 01 01 – 2019 12 31
Styrelse
Benny Grunnér
Birgitta Jonsson
Gunilla Brattberg
Lars-Olof Sarin
Kenneth Lantz
Solvig Grönstedt
Maria Svärd
Jan Svennerholm

ordförande
sekreterare
kassör
ansvarig för webbsida och nyhetsbrev
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

Styrelsen har haft nio ordinarie sammanträden, ett konstituerande sammanträde i samband med årsmötet och ett
extra arbetsmöte under hösten.
Årsmöte hölls i lokalen Baltzar, Bolinders Plan, 14 mars, 2019.
Revisorer

Valberedning

Krister Berinder
Stefan Ahlqvist

suppleant

Hillevi Tolnai Andersson
Leif Leijon
Rigmor Jansson

Verksamhet
Planering PC/IT-hjälp, tisdagar
14/1 och 10/9. Vi har haft nöjet att välkomna nya handledare och cirkelledare.
Handledare
Under året har vi haft en handledarträff per termin med syfte att stärka handledarna i deras roll.
Dessutom finns en internetbaserad handledarutbildning.
Bokningssystem
Det nätbaserade bokningssystemet har kompletterats med en möjlighet till telefonkontakt.
Tematräffar
Vi har haft sex tematräffar med föreläsare från föreningen och en extern föreläsare.
Kurser
Fem kursledare med medhjälpare har under året haft 18 kurser med drygt 100 deltagare. Ämnen har varit
PC-grunder och Fortsättning PC, E-post med Gmail, DORO-kurs, Surfplattekurser och Smartphonekurser för
såväl iPhone/iPad som Android samt Linux operativsystem.
Surfkafé
Gunilla Brattberg har, tillsammans 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. 18 surfkaféträffar med sammanlagt ca 200 besök har hållits.
PC/IT-hjälp
Medlemmar har fått hjälp att lösa sina problem med digital utrustning under 18 tisdagar under våren och hösten
på Baltzar. Ca 200 besökare har fått rådgivning och hjälp med installation och liknande. Ansvarig M Henri Day
med stöd av en alternerande värd.
Ett tjugotal handledare och värdar har deltagit i de olika aktiviteterna enligt schema.
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Öppet hus
Under våren höll vi Öppet hus vid tre tillfällen för att ge medlemmar möjlighet att få IT-stöd utan tidsbokning.
Det föll väl ut och vi höll Öppet hus också under hösten vid sex tillfällen. Sammanlagt ett 80-tal medlemmar
utnyttjade den möjligheten.
Sommaröppet
För första gången erbjöd vi PC/IT-stöd under sommaren genom att M Henri Day fanns på plats i lokalen Baltzar.
Henri hade stöd av alternerande handledare.
Sammanlagt ett 50-tal medlemmar utnyttjade den möjligheten.
Lokaler
har varit Baltzar, Kungsholmens träfflokal för äldre samt två föreningslokaler, på Fyrverkarbacken 40 och
Kronobergsgatan 15.
Externa aktiviteter
Gunilla Brattberg har, liksom under tidigare år, skött riksföreningens webbplats.
På önskan från Senioruniversitet har Jan Svennerholm bistått dem med råd kring deras digitala
anmälningssystem.
Benny Grunnér deltog i november i en av SeniorNet Sweden anordnad ordförandekonferens med tema Framtida
verksamhet.
Terminsavslutningar
Vi har haft Vårlunch i maj och Jullunch i dec på Internationella Restaurangskolan, Alströmergatan.
Webbplatsen, kungsholmen.seniornet.se.
Lars-Olof Sarin har underhållit webbplatsen och skickat ut nyhetsbrev varannan vecka under terminerna.
Ekonomi
Verksamhetsårets resultat och klubbens ekonomiska balans framgår av särskild redovisning.
Medlemsantal
2019 12 31 hade SNK 409 medlemmar.
Marknadsföring
Förutom den effektiva mun-mot-mun-metoden och vår webbplats, har vi marknadsfört oss i Draken, SPF
Seniorerna Draken Kungsholmens tidning och med informationsblad via biblioteken och Baltzar. Inför varje
aktivitet har vi också informerat via webbplatsen och nyhetsbrevet. Dessutom har vår verksamhet uppmärksammats i våra externa aktiviteter. I september hade vi en Öppen informationsträff om vår verksamhet för ett
25-tal personer.
Samarbetspartners
Ett stort tack till Kungsholmens träffpunkt Baltzar där vi fått disponera lokaler samt till Studieförbundet
Vuxenskolan för det trevliga samarbetet.
Styrelsens sammansättning
Kenneth Lantz har begärt time-out av personliga skäl och har inte deltagit i styrelsearbetet sedan oktober.
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
handledare. 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!
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