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Verksamhetsplan för SeniorNet Kungsholmen 2021         

Fö rutsä ttningär     

Vår verksamhet bygger helt på ideellt arbete av handledare och styrelse som ställer upp frivilligt och utan 

ersättning. Vi får bidrag för utbildning från Studieförbundet Vuxenskolan. Vi samarbetar med Kungsholmens 

stadsdelsförvaltning. 

Vi disponerar följande lokaler: Baltzar, Bolinders plan 1 och föreningslokalen Kronobergsgatan 13-15. 

OBS! P.g.a. Covid–19 håller Baltzar stängt tills vidare. 

Det händer mycket i världen och styrelsen både räknar med och har beredskap för att lägga in nya aktiviteter 

anpassade till vår verklighet. 

Pläneringen 2021 ä r beröende äv situätiönen med Cövid-19   

Vårterminens aktiviteter kommer tillsvidare att ske via den digitala mötesplattformen 

Zoom. 

 

Utbildning 
• Grundkurs PC/Windows 10 (fysisk träff när det blir möjligt) 

• Gmail-kurs (fysisk träff när det blir möjligt) 

• Zoominstruktionsträff (utbildning i Zoom) 

• Androidkurs (tills vidare digitalt och på Zoom) 

• Mobilhjälp-Android (tills vidare på Zoom) 

• Grundkurs för iPad och iPhone (fysisk träff när det blir möjligt)              

• Fortsättningskurs för iPad och iPhone (fysisk träff när det blir möjligt) 

• Promenadkurs (träna på appar i smarta telefoner)    

 

Surfkaféträffar 
Erbjuds varannan vecka januari – april på Zoom med tema säkerhet. 

 

Tematräffar 
Vi kommer under vårterminen att försöka erbjuda tematräffar på Zoom. 
 

PC/IT-hjälp  

PC/IT-hjälp sker tills vidare på telefon och digitalt efter föranmälan. 

 

Öppet hus – tills vidare inställt 
Avsikten är att medlemmar skall kunna mötas i samtal kring IT-frågor och få tips av varandra och 

närvarande handledare. Hoppas återkomma igen när vi får träffas utan restriktioner. 

 

Handledarträff 
Vi planerar att ha en handledarträff per termin. 

 

Övrigt 
Informationsträff är tillsvidare inställd. 
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Vi höppäs ätt hö stterminen kömmer innebä rä ä tergä ng till ”vänligä” äktiviteter. 

Planering hösten 2021  

I höst är vår förhoppning att kunna återuppta kurser, surfkaféträffar, tematräffar, PC/IT-hjälp, Öppet 

hus och annat på liknande sätt som under 2019. Vi kommer att börja höstterminen med en 

handledarträff och avsluta den med en jullunch. Ett detaljerat höstprogram kommer att presenteras 

efter sommaren. 

Nya kursledare och handledare, samt idéer om nya kurser och teman, mottas tacksamt. På vår 

webbplats www.kungsholmen.seniornet.se finns information om klubbens målsättning och hur vår 

planering fortskrider under året. 

Välkomna till våra aktiviteter 2021!  
 

Stockholm 23 februari 2021   

 Styrelsen      


