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Verksamhetsberättelse 2022 för SeniorNet 

Huddinge  
 

Inledning 

SeniorNet Huddinge är en ideell förening som har till ändamål att främja seniorers användning 

av de möjligheter som digitaltekniken ger till information och kommunikation.  

SeniorNet Huddinge är ansluten till riksföreningen SeniorNet Sweden. Föreningen är ideologiskt 

och partipolitiskt obunden. 

 

Styrelse 

Sven Niklasson, ordförande  

 Sonja Kvål, sekreterare  

Jan Wedlund, kassör, kontaktansvarig KUF 

KG Bjurlemyr, vice kassör och webbansvarig 

Irene Åkerlund, ledamot ansvarig för sammankomster 

Kjell Odelberth, ledamot vice ordförande 

 

Revisorer 

Gerd Klang Ordinarie 

Vakant Suppleant 

 

Valberedning 

Ingen särskild valberedning är utsedd.  

 

Sammanträden 

Styrelsen har genomfört åtta protokollförda. Seniornet Huddinges möten har till stor del bestått 

av så kallade ”Öppet hus” Mötena har genomförts med inriktning mot olika teman t ex. säkerhet, 

Windows m fl. Föreningen har också anordnat sju så kallade ”Supportverkstad” Supportverkstad 
innebär att du som medlem tar med dig din dator, telefon (smartphone) eller surfplatta så 
hjälps vi åt att lösa problem samt informera om olika lösningar. Här brukar vi samlas vid tre 
olika bord ett med alla Android enheter, ett med Ios det vill säga Ipad och Iphone, Det tredje 
bordet brukar vi samlas som har laptop od. det vill säga Windows. 
Seniornet Sweden har även inbjudit till ett antal digitala webinarier.  

 

Medlemmar 

Vid verksamhetsårets slut var antalet medlemmar 65 och innebär en ökning med x medlemmar. 

Styrelsen kan konstatera att trots svårigheter att hålla kontakt med medlemmarna så har 

verksamheten kunnat bedrivas. 

 

Ekonomi 

Vår ekonomi är god, föreningen redovisar ett saldo vid årets slut på 43246 kr. För 2022 

redovisas ett överskott på grund av att de flesta aktiviteter genomförts i egen regi. Föreningen 

har erhållit 8555 kr från Kultur- och fritidsförvaltningen. Styrelsen föreslår att resultatet/årets 
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överskott balanseras i ny räkning. Den ekonomiska situationen framgår 

av balans- och resultaträkningarna. 

 

 

Verksamhet från föregående årsmöte 2021 

Verksamhetsplanen för 2022 har följande huvudrubriker: 

● Informera och utbilda om aktuella IT-frågor på öppna träffar, genom digitala möten samt 

informera via hemsida och Facebook 
● Ge service och praktisk hjälp med att hantera utrustning och introducera smarta lösningar. 

Arbetet med fysiska träffar har under det gångna året legat nere på grund av pågående pandemi. 
● Arbeta för att utveckla föreningen och förbättra kontakten med våra medlemmar, bland 

annat genom upptryckta informationsblad vilka delats ut eller skickats med post. Även digitalt 

har viss verksamhet genomförts. 
● Initiera mer samverkan med andra föreningar, främst då seniorföreningar verksamma i 

Huddinge. 
 

Öppet hus 

SeniorNet Huddinge har fysiskt sju ”öppet hus” aktiviteter under 2022. ”Öppet hus” ska ses som 

tillfällen då vi försöker informera och utbilda i digitala verktyg och frågor. 

 

Öppen suppotverkstad 

SeniorNet Huddinge har genomförts vid sju tillfällen. Stor försiktighet har vidtagits vid 

genomförandena på grund avrådande pandemi. Vår supportverkstad är tänkt att ge medlemmarna 

möjlighet att komma och få hjälp med sina enheter och programvara. 

 

Remissvar 

Styrelsen har besvarat ett antal enkäter bland annat från Seniornet Sweden och Huddinges kultur 

och fritid 

 

Cirkelverksamhet 

SeniorNet Huddinge har inte kunnat genomföra någon cirkelverksamhet av säkerhets själ på 

grund avrådande pandemi.  

 

Kontakt med medlemmarna 

Inför öppet hus har en särskild inbjudan gått ut till alla medlemmar. Ett informationsfolderför 

såväl vår som höst  har tagits fram för spridning. Webbplatsen har utvecklats med mer aktuell 

information. Alla presentationer från öppet hus har publicerats på webben. På Facebook har alla 

aktiviteter och inbjudningar publicerats. 

 

Samverkan med Huvudbiblioteket 

SeniorNet Huddinge har ett utvecklat samarbete med Huvudbiblioteket i Huddinge och har där 

bland annat genomfört Öppet hus i november. Där biblioteket presenterade hur du kommer igång 

med sociala medier 

 

Samverkan med Huddinge kommun 

Huddinge kommuns Kultur- och fritidsverksamhet stödjer föreningen med bland annat 

föreningsbidrag.  

 

Samverkan med PRO 

Samarbetet har under del av året  begränsats på grund av rådande pandemi. Ett flertal kontakter 

har dock tagits, bland annat har ordföranden presenterat Seniornet för PRO Segeltorp. 
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Samverkan med SPF 

Ordförande har haft ett antal möten med medlemmar i SPF. Syftet har varit att introducera digital 

användning av telefoner, plattor och datorer. Viss kontakt har också hafts med SPF IT-grupp och 

styrelse. 

 

Framtiden 

Seniornet Huddinge är en relativt ny förening och som ser stora möjligheter att utveckla 

verksamheten och öka antalet medlemmar de kommande åren. Vi satsar på att utveckla våra 

digitala kontakter, utbildning och information under 2023. Nytänkande ska prägla verksamheten. 

Medlemmarnas intressen och önskemål prioriteras. 

 

 

 

 

Jan Wedlund  Sonja Kvål  Irene Åkerlund Kjell Odelberth 

 

 

 

 

Karl-Gustaf (KG) Bjurlemyr  Sven Niklasson 


