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Verksamhetsplan för 2018
I denna verksamhetsplan beskrivs vilka intentioner vi har för verksamheten under det kommande
verksamhetsåret.
Klubbens syfte
Klubbverksamheten har som syfte att för medlemmarna skapa mötesplatser, där man kan stimuleras
att lära sig av varandra, få svar på sina datorfrågor och även öva tillsammans. Det kan gälla allmänt
om datorn, Windows, ordbehandling och kalkyl, e-post och Internet, släktforskning med hjälp av
datorn, digitalteknik, bildbehandling, hur man skapar en hemsida och ny teknik inom IT som
surfplattor och smarta telefoner.
Medlemsmöten
Möten för medlemmarna, inklusive årsmötet, skall hållas minst två gånger per år. Programpunkter
kan vara föredrag kring aktuella ämnen som kan tänkas intressera de flesta medlemmarna. Tillfälle
att ställa frågor i sammanhanget skall också ges.
Klubblokalen
Sedan hösten 2007 hyr vi en lokal på Krossgatan, som vi möblerat och utrustat med 12 moderna
datorer och en projektor monterad i taket samt en modern ljudanläggning.
Att vi har en postadress, Krossgatan 38 och en besöksadress, Sorterargatan 4 är en nackdel men det
verkar inte vara något större problem det är ju i samma hus. Vi kommer under 2018 att göra det
möjligt att utnyttja entrén Krossgatan 36 där det finns tillgång till hiss i markplan. Vi kommer även
att göra Krossgatan 36 till vår postadress i stället för 38.
Våra intentioner är att i datorsalen kunna erbjuda våra medlemmar en utrustning och en
programvara, som är i utvecklingens framkant. Våra 12 datorer är uppdaterade med senaste
versionen av Windows 10. Vi kan även erbjuda att prova våra surfplattor, både iPad och Android.
Gäller även smarta telefoner som iPhone och Android.
Tematräffar
Medlemmarna skall stimuleras att träffas i klubblokalen under ett tema. Sådana teman kan vara
sociala medier, musik i datorn, effektivare sökning på Internet, repetitioner av vissa tekniker i
program, säkerhet, betala och handla på nätet, nya prylar o s v. Temainnehåll uppdateras successivt
efter önskemål från medlemmar.
Studiecirklar
Vi kommer att fortsätta med att erbjuda en stor variation av studiecirklar. Med ideellt arbetande
handledare skall vi försöka hålla avgifterna så låga som möjligt. Studiecirklarna skall vara av
varierande svårighetsgrad och innehållet flexibelt efter deltagarnas önskemål. Ett mål under året är
att få in fler yngre datakunniga seniorer som handledare och medhjälpare.
Öppet Hus
Klubben erbjuder Öppet hus varje onsdag från 09.00 till 12.00 samt 13.00 till 16.00. Varje deltagare
kan då fritt arbeta efter sina egna önskemål, ställa frågor och träna på speciella ämnen. Deltagare
kan också ta med egen laptop, surfplatta eller telefon och komma ut på nätet via vårt snabba
bredband. Ingen föranmälan behövs. För att få teknisk hjälp med egen utrustning krävs
medlemskap. Antalet kunniga seniorer som medhjälpare och trivselbefrämjare bör successivt utökas

för att leva upp till vårt motto - vi lär av varandra. Trots att alla arbetar ideellt har vi kostnader för
hyra och teknik och därför kostar ett onsdagsbesök på förmiddag eller eftermiddag 20 kronor. Då
ingår kaffe och bröd.
Nyheter och programblad via e-post
För att hålla våra kostnader nere skickas föreningsnyheter och kallelser ut via e-post. Det är därför
viktigt att varje medlem håller oss informerade om sin aktuella e-postadress. De medlemmar som
inte har dator eller e-postadress får den viktigaste informationen med vanlig post.
Vår- och höstprogrammen finns alltid på vår hemsida men sänds enligt önskemål med vanlig post
till samtliga medlemmar.
Hemsida
Klubbens hemsida skall främst behandla lokala aktiviteter. Den skall vara både informativ,
underhållande och väcka nyfikenhet samt vara klubbens ansikte utåt och hållas uppdaterad.
Utbyte skall ske med erfarna medlemmar och andra klubbar. Klubbmedlemmarna skall uppmuntras
att bidra med artiklar, insändare, frågor och förslag. Hemsidan är välbesökt och uppdateras
regelbundet med senaste nytt.
Samarbete med bibliotek
Under år 2006 påbörjades ett samarbete med bibliotek i vår närhet. För 2018 gäller att klubben har
programblad och annan information tillgänglig på biblioteken samt att biblioteken hänvisar till oss,
främst till Öppet hus på onsdagar.
I Sverige är det fortfarande cirka 500 000 personer som inte använder dator och internet. För att
stimulera dessa att komma med på tåget ska vi fortsätta samarbetet med biblioteken i vårt
närområde och sprida kännedom om att vi finns och kan hjälpa till med kunskap.
Marknadsföring
Vårt studieprogram med alla aktiviteter sammanfattas i ett program och schema, som läggs ut på
bibliotek och andra platser, där vår målgrupp finns. Vi skall också fortsätta att marknadsföra oss via
pensionärsorganisationerna i Västerort. Lokalpressen annonserar regelbundet om våra aktiviteter.
Partners
Klubben skall fortsätta samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan och arbeta aktivt för att knyta
kontakter med nya lämpliga samarbetspartners. Vi skall söka samarbetsmöjligheter med olika
intressenter inom ny teknik. Klubbens partners skall också inviteras att hålla föredrag och
informera om sina produkter och tjänster.
SeniorNet Erfa-gruppen 08 Nord
ERFA-möten kommer förmodligen att läggas ner under 2018. Ersätts av den årliga
Verksamhetskonferensen. Avgörs i samband med SeniorNet Swedens årsstämma den 18 april 2018.
Medlemsvård
Vi skall sträva efter att på olika sätt hålla god kontakt med våra medlemmar och vara lyhörda för
deras önskemål i vår verksamhet. Detta kan ske genom telefonsamtal eller ofta förekommande epostmeddelanden. Vi skall ständigt vara beredda att hjälpa medlemmar att skaffa sig e-postadress
samt ha som mål, att alla medlemmar kan nås via e-post. Kontakt med klubben kan ske via
hemsidan där även styrelse och studieledare kan nås.
Styrelsen

