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Verksamhetsberättelse 2017 för SeniorNet Huddinge

Inledning
SeniorNet Huddinge är en ideell förening som har till ändamål att främja seniorers användning
av de möjligheter som informationstekniken (IT) ger till information och kommunikation.
SeniorNet Huddinge är ansluten till riksföreningen SeniorNet Sweden. Föreningen är ideologiskt
och partipolitiskt obunden.
Styrelse
Jan Wedlund, ordförande
Sven Niklasson, vice ordförande
Birgitta Strinnlund, sekreterare
Irene Åkerlund, kassör
Sonja Kvål, ledamot
KG Bjurlemyr, ledamot
Kjell Odelberth, ledamot
Revisorer
Gerd Klang Ordinarie
Gustav Rubensson Suppleant
Valberedning
Ingen särskild valberedning är utsedd.
Sammanträden
Under året har styrelsen genomfört sex protokollförda styrelsemöten.
Medlemmar
Vid verksamhetsårets slut var antalet medlemmar 41 och innebär en nettoökning med sex
medlemmar under året.
Ekonomi
Vår ekonomi är god. För detta år redovisas ett överskott. Styrelsen föreslår att resultatet/årets
överskott balanseras i ny räkning. Den ekonomiska situationen framgår av balans- respektive
resultaträkningen.
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Verksamhet 2017
Verksamhetsplanen för 2017 har följande huvudrubriker:





Informera om aktuella IT-frågor på öppna träffar
Ge service och praktisk hjälp med att hantera utrustning och introducera smarta lösningar
Arbeta för att utveckla föreningen och förbättra kontakten med våra medlemmar
Initiera mer samverkan med andra föreningar.

Öppet hus
SeniorNet Huddinge har genomfört 16 öppet husaktiviteter med olika teman med totalt 322
besökare.
Exempel på teman:
Nyheter inom IT-området
Sociala medier
Smarta telefoner
Säkerhet och BankID/Mobilt BankID
Android för exempelvis Samsung, Lenovo, och HTC-plattor
Iphone och Ipad.
Nya ord och begrepp
Bokning av biljetter på nätet
Flest besökare var det på öppet hus med temat Smarta telefoner då det kom ett 40-tal besökare.
På öppet hus har det även varit tid för frågor och i viss mån möjlighet att få praktisk hjälp med
utrustning.
Nytt i Flempan besökte vårt öppet hus den 9 november 2017 och intervjuade styrelsen och
filmade vår verksamhet.
Cirkelverksamhet
Under hösten genomfördes en pilotverksamhet för en cirkel omfattande fyra tillfällen med temat
Ipad. Piloten föll väl ut och kommer få efterföljare under 2018.
Närmare kontakt med medlemmarna
Inför varje öppet hus har en särskild inbjudan gått ut till alla medlemmar. Ett informationsmaterial har tagits fram för spridning. Webbplatsen har utvecklats med mer aktuell information.
Alla presentationer från öppet hus har publicerats på webben.
Seniornet Sweden
Några ur styrelsen deltog i Seniornet Swedens årsmöte 7 april 2017. Senare deltog vi också i
SeniorNets verksamhetskonferens den 7 - 8 april 2017.
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Seniorveckan i Huddinge 2017
SeniorNet Huddinge medverkade vid kommunens Seniorvecka som gick av stapeln 4 - 8
september 2017.
Många seniorer kom till vårt utställarbord i Sjödalsparken på avslutningsdagen den 8 september.
Syftet med vår närvaro var att marknadsföra vår verksamhet och naturligtvis att locka seniorer
till våra öppna träffar under hösten för att i förlängningen få fler medlemmar.
Givande var även att få kontakt med andra utställare, exempelvis Seniorpoolen och ABF som
hade sina bord intill vårt. Vi uppskattade också att få besök av politiker, poliser och många
andra.
Seniorveckan är ett samarbete mellan Huddinge kommun och föreningslivet i Huddinge.
Samverkan med Huvudbiblioteket
SeniorNet Huddinge har ett utvecklat samarbete med Huvudbiblioteket i Huddinge och har bland
annat Öppet hus och öppen verkstad i bibliotekets lokaler utan kostnad.
Samverkan med Huddinge kommun
Huddinge kommun stödjer vår förening med bland annat föreningsbidrag. Kommunen har även
bjudit in till föreningsmöte och eventet Huddinge Glöder.
Samverkan med ABF
Under året har samarbetet med ABF börja ta form. Samverkan är positivt för båda parter.
Inledningsvis handlar samarbetet om gemensamma event, tillgång till lokaler i ABF-huset, stöd
till kursverksamheten med mera.
Forskningsstudie
Werner Schirmer, Linköpings Universitet, har intervjuat styrelsen om hur digitalisering och
internet påverkar social välfärd. Werner Schirmer undersöker tillsammans med sin forskargrupp
hur äldres ensamhet kan motverkas genom engagemang i sociala medier.
Framtiden
SeniorNet Huddinge är relativt ny som förening och vi ser stora möjligheter att utveckla
verksamheten och öka antalet medlemmar de kommande åren.
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