Verksamhetsplan för SeniorNet Kungsholmen 2022
Förutsättningär
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.
Vår plan är att vi skall få disponera lokalen Baltzar, Bolinders plan 1 samt föreningslokalen Kronobergsgatan
13-15.
Visserligen har de flesta restriktioner på grund av Covid-19 upphört från och med februari 2022 men vi
räknar inte med en omgående återgång till tidigare lokala verksamheter. Dels finns det medlemmar som
tillhör riskgrupper och vill undvika fysiska möten, dels finns det medlemmar som tycker att det är praktiskt
att kunna ta del av våra verksamheter via digitala media.
Vår verksamhet planeras på vårterminen från januari till april och på höstterminen från september till
december.

Utbildning
Vi minskar antalet kurser för mobiltelefoner jämfört med tidigare år för att i stället fokusera mer på
individuell träning i samband med IT-hjälpen
•
•
•

Grundkurs PC/Windows 10, en omgång per termin
Promenadkurs (träna på appar i smarta telefoner)
I mån av intresse kan ytterligare kurser ordnas till höstterminen

Surfkaféträffar
Erbjuds varannan vecka på Zoom under vårterminen och planeras som lokala möten på Baltzar till
hösten.

Tematräffar
Vi kommer i april ordna en tematräff om Gmail och eventuellt ett par träffar under höstterminen.
Alla tematräffar kommer att ske på Baltzar.

IT-hjälp
IT-hjälp, både PC och mobiler kommer att erbjudas på Baltzar samt via Zoom. Vissa tillfällen
kommer att fokusera på Android-telefoner och andra på iPhone/iPad. Vi har kommit fram till att
detta mellanting mellan kurs och ren hjälp/felsökning ger ett bättre utbyte för deltagarna.
Vi kommer även att i begränsad omfattning kunna erbjuda hjälp digitalt via och
Snabbhjälp/Teamviewer på samma sätt som har gjorts under pandemin.

Öppet hus
Avsikten är att medlemmar skall kunna mötas i samtal kring IT-frågor och få tips av varandra och
närvarande handledare.

Handledarträff
Vi planerar att ha en handledarträff per termin.

Medlemsbrev
Vi kommer fortsatt att regelbundet skicka ut ett medlemsbrev till alla våra medlemmar via epost.
Syftet med medlemsbrevet är att informera om våra aktiviteter, förmedla IT-kunnande, samt ge tips
på IT-aktiviteter som kan förenkla tillvaron.
kungsholmen.seniornet.se

kontakt@seniornetkungsholmen.se

Org.nr 80 24 09 – 9759

Övrigt
Informationsträff kommer att hållas innan höstens aktiviteter startas.
Om möjligt kommer vi att ordna en vårlunch och en jullunch.
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 2022!
Stockholm 23 februari 2022
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