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Årsberättelse och
årsredovisning för 2015
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SeniorNet Salems styrelse lämnar följande årsberättelse för 2015

Styrelse
Under 2015 har styrelsen fr.o.m föregående årsstämma 2015-04-29 haft följande
sammansättning:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Gun-Britt Svanström
Lars-Erik Lundström
Rolf Carlén
Dag Levinsson (vice ordförande)
Ingrid Robertsson

Suppleanter

Rainer Hofstädter
Bengt Wallin

Härutöver har styrelsen under året adjungerat Max Bolander med särskild inriktning på
föreningens medlemsfrågor.

Årsmöte:
Ordinarie årsmöte hölls den 29 april 2015 i Lilla Murgrönan. Vid detta tillfälle antogs
bl.a. en ny version av föreningens stadgar.

Styrelsesammanträden, planeringsmötem, mm.
Styrelsen har under året 2015 haft 10 protokollförda sammanträden. Härtill har
styrelse och handledare haft 5 planeringsmöten, samt ett antal internutbildningar i
egen regi.

Ekonomi:
Se årsredovisning

Medlemmar:
Vid årsskiftet 2015/2016 hade föreningen 204 medlemmar som är det högsta
medlemsantalet sedan föreningen bildades år 2009. Mycket glädjande var att
nettoökningen under 2015 blev hela 33%.
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Samarbetspartners:
SeniorNet Salem har under året haft löpande kontakter med Studieförbundet
Vuxenskolan och Salems Kommun med fokus på verksamheten. Vi vill här särskilt
framhålla samarbetet med Salems Bibliotek i olika praktiska frågor, inte minst vid
temadagarna.
Under året har föreningen även haft kontaktutbyten med SPF Salem och PRO SalemRönninge där vi bl-a. berättat om vårt program. Vi har även diskuterat andra frågor av
gemensamt intresse, bl.a. om Polisens utbildningspaket om bedrägerier mot ärdre,
samt behovet av föreningslokaler i Salem.
Föreningen har också aktivt följt utvecklingen och arbetet inom moderorganisationen
SeniorNet Sweden.

Aktiviteter:
Datorstugan:
Datorstugan på Säbyhallsvägen 24 som är öppen för alla seniorer 55+ i Salem.
Besökarna har fått hjälp med allt från enkla IT-frågor och övningar på våra datorer till
installationer och hjälp med reparation och uppgradering av egna datorer. Vi har också
gjort en del hembesök hos några seniorer.
Även under 2015 har vi haft stor hjälp i datorstugan av våra handledare utanför
styrelsen. Alla har gjort fina tekniska insatser som uppskatttats av våra besökare.
Datorstugan har varit öppen 3 timmar på tisdagar med inriktning på teknisk support,
och 2 timmar på onsdagar med inriktning på allmän support. Totalt har vi hållit öppet
168 timmar, då vi har haft 198 besökare.
Studiecirklar:
Under året har SeniorNet Salem arrangerat 13 cirklar. Det totala antalet deltagare har
varit 77 personer plus handledare. En del cirklar har snabbt blivit fulltecknade, medan
några andra ställts in pga. för få anmälningar.
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Genom enkäter och intresseanmälningar har vi strävat efter att anpassa utbudet av
cirklar till deltagarnas olika förväntningar.
Vi kan konstatera att ny teknik snabbt ökat intresset för moderna datorer, surfplattor
och smarta telefoner. Detta har lett till att flera cirklar har genomförts för att öka
kunskapen och användningen av dessa produkter. Dessutom har vi genomfört
nyböjar- och fortsättningscirklar i släktforskning, samt återupptagit en serie bildcirklar
som efterfrågats av flera medlemmar. Även vid studiecirklarna har handledare utanför
styrelsen gjort många och kvalificerade insatser.
Tematräffar, mm:
SeniorNet Salem har genomfört 11 tematräffar i samarbete med Salems Bibliotek och
Studieförbundet Vuxenskolan. Dessa träffar har haft ett varierat innehåll och samlade
inte mindre än 516 deltagare. Vid några tillfällen blev Lilla Murgrönan överfylld.
Efter sommaren anordnades en kickoff med presentation av höstens program, och i
december bjöds medlemmarna in till en välbesökt julavslutning i Stora Murgrönan.
Föreningen medverkade även med information och lotterier på Salemsdagen den 29
augusti, då vi fick kontakter med många besökare
Hemsidan:
Hemsidan har under året fått en ny design. Information om föreningen med alla
aktiviteter såsom datorsugor, utbud av olika studiecirklar, tematräffar, kalendrar,
nyheter, länkar till samarbetspartners, mm finns här liksom tidigare, dock med en
annan layout. Vi ser hemsidan som den viktigaste informationskanalen för våra
medlemmar och övriga med intresse för vår verksamhet.
Handledare och assistenter:
En handfull personer har delat på arbetsuppgifterna inom Seniornet Salem och gjort
ett fantastiskt arbete, allt på ideell grund och utan egen ersättning. Det finns dock ett
stort behov av fler handledare, dels eftersom behovet av IT-utbildning lär öka bland de
äldre i Salems Kommun, dels för att bredda engagemanget inom föreningen.
Internt arbete, mm:
Under året har styrelsen fortsatt arbetet med att utveckla föreningens verksamhetsmodell. Nya funktioner för medlemsfrågor, marknad och kommunikation, samt
hemsida har tagits fram. Arbetet med att förenkla de administrativa rutinerna har
fortsatt. Viss kompletterande teknisk utrustning har anskaffats till Datorstugan.
Övrigt:
Vi har uppvaktat Salems Kommun angående brister och behov i Lilla Murgrönan.
Detta har resulterat i yttre skyltning för att hitta till lokalen, anskaffning av headset mm.
Andra önskemål har mottagits positivt men ännu ej realiserats, bl.a. behovet av ett
pentry i, eller i anslutning till, lokalen.
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