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Verksamhetsberättelse till årsstämman 2018
Styrelsen för SeniorNet Hässelby-Vällingby får härmed lämna följande berättelse för
verksamhetsåret 2017.
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Årsstämma
Klubbens ordinarie stämma hölls tisdagen den 14 mars 2017 i klubbens lokaler på Sorterargatan
4 i Vinsta. Ett intressant föredrag hölls:

• Vi gästades av Tony Sandin, fotograf vid Etnografiska museet, som berättade om och
visade bilder på indianer från sina resor till ursprungsbefolkningen i USA. Tony anses
vara vår tids John Andersson (1869-1948) som i sin tur anses vara en av de mest
betydelsefulla fotograferna som dokumenterade siouxindianernas kultur kring
sekelskiftet 1900. Tonys stora kunskap och imponerande bilder uppskattades.
Höstmöte
2017-års höstmöte genomfördes tisdagen den 24 oktober. Ett intressant föredrag hölls:


Klubben hade bjudit in Daniel Carlsson, kundrådgivare på Inet som är en stor
leverantör av IT-produkter till mer professionella användare. Daniel gav en mängd
råd och tipps riktat mot vår verksamhet och var mycket kunnig och en bra
presentatör. Föredraget var uppskattat.

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 hållit nio protokollförda möten, samtliga i klubbens
lokaler.
Medlemsutvecklingen
Medlemsantalet har under året varierat mellan 465 och nästan 500 medlemmar. Vi arbetar vidare
med att sprida kännedom om vår verksamhet genom Öppet hus och vår marknadsföring, dels via
biblioteken och dels genom annonsering i lokalpressen samt förstås att alltid locka med
intressanta aktiviteter och kunniga studieledare. En viktig faktor är att nöjda medlemmar sprider
kännedom om våra aktiviteter till vänner och bekanta. Nya medlemmar och medhjälpare är alltid
välkomna.
Studie- och cirkelverksamhet
Klubben har bedrivit sina utbildningsaktiviteter alla vardagar med två tretimmarspass, ett på
förmiddagen och ett på eftermiddagen. Under året har erbjudits studiecirklar inom olika
ämnesområden och dessutom ett antal tematräffar med varierande teman.
Aktiviteterna har generellt varit välbesökta och kunnat genomföras med egna studieledare och
handledare från klubben.
För att ge våra medlemmar bättre kännedom om innehållet i våra aktiviteter och möjlighet att
ställa frågor och framföra önskemål, inbjöds till en Kick off vid vårterminens första onsdag. Där
gavs möjlighet att få träffa alla studieledare som presenterade sina respektive aktiviteter och
svara på frågor. Gav stort gensvar och upprepades även vid höstterminens start. Kick off infördes
vid höstterminens start 2015 och återkommer så länge intresse finns.
Öppet Hus
Öppet hus på onsdagar har fortsatt med öppethållande både för- och eftermiddag. Båda har varit
välbesökta. Varje deltagare har fritt kunnat få hjälp efter sina egna önskemål, även med egen
laptop, surfplatta och mobiltelefon och kunnat ställa frågor och träna på speciella funktioner.
Många av våra trogna och kunniga medlemmar har fungerat som handledare och ”bollplank”.
Varje onsdag har cirka 40 personer i snitt besökt Öppet hus, fördelningen är ganska lika mellan
för- och eftermiddag.
Samarbete med biblioteken
Klubben har haft kontinuerlig kontakt med biblioteken i Vällingby, Hässelby gård, Åkermyntan,
Blackeberg samt Spånga för att informera om klubbens verksamhet samt lämna program och
affischer. Biblioteken hänvisar intresserade till klubbens aktiviteter och vårt Öppna hus på
onsdagar.
Lokalisering
Vi har ett fortlöpande hyreskontrakt med Ekenman Fastighet AB för datorsalen och tillgång till
ett snabbt bredband. I hyresavtalet ingår även tillgång till rymligt mötesrum och ett modernt kök.
Tekniken i datorsalen
I datorsalen finns 12 moderna datorer. Samtliga har operativsystemet Windows 10 som har
senaste uppdateringarna. En ny router har installerats, den gamla blir reserv.
Tre trådlösa mikrofoner varav en handmikrofon finns till ljudanläggningen och en ny projektor
har monterats i taket med den gamla som reserv.

Information
För att sprida kännedom om våra aktiviteter har program med schema tryckts upp för vårrespektive höstterminen. Programmen har skickats ut till samtliga medlemmar som brev. Har
också funnits på vår hemsida samt varit tillgängliga på biblioteken som vi samarbetar med enligt
ovan samt andra mötesplatser i vår omgivning t ex pensionärsorganisationer.
Kallelse till års- och höstmöten har skickats ut till medlemmarna som e-post och som brev till de
som saknar känd e-postadress. Dessutom har skickats e-post med aktuell information om t ex
återstående platser kvar till olika aktiviteter.
För att sprida kännedom om vår verksamhet deltar vi även i lokala sammankomster som riktar
sig till vår målgrupp.
Vi har annonser om vår verksamhet i lokaltidningen Västerort/Mitt i/På gång, i Hässelby
Hembygdsförenings tidning och i Spånga Fornminnes och Hembygdsgilles tidning.
En presentation av studieledare och medhjälpare samt humanresurser finns på hemsidan.
SeniorNet Erfa-gruppen 08 Nord
Sedan många år tillbaka har ett erfarenhetsutbyte årligen skett mellan elva klubbar i norra och
nordvästra Storstockholm. Vid det senaste mötet åtog sig Hässelby-Vällingby att under 2017
arrangera kommande möte. På grund av att riksföreningen SeniorNet Sweden gjort om en årlig
Ordförandekonferens till Verksamhetskonferens vars syfte och innehåll är ungefär det samma
som ERFA-möten men öppen för alla klubbar i Sverige minskade intresset för ERFA-möten. En
förfrågan gick därför ut 2017 från oss till de elva klubbarna om intresse fanns att fortsätta med
ERFA-möten. Vi fick stöd för nedläggning från de flesta klubbar. Endast två klubbar tyckte att
frågan ska avgöras i samband med riksföreningens kommande årsstämma den 18 april 2018 och
där fatta beslut om en eventuell nedläggning. SN Sollentuna har erbjudit sig att sammankalla.
Hemsidan
Hemsidan är klubbens ansikte utåt och är en viktig och naturlig mötesplats för att få aktuell
information och för att skapa inspiration och nyfikenhet om vår verksamhet. Klubbens hemsida
besöks flitigt och uppdateras regelbundet för att alltid vara aktuell. Bland annat kan man se vad
som händer aktuell vecka. Se hemsidan på http://www.seniornethasselbyvallingby.se/
De ansvariga för hemsidan, Karl-Erik Berntson och Henke Råssmo, har gjort och gör ett
fantastiskt arbete.
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