Verksamhetsberättelse för SeniorNet i Växjö verksamhetsåret 2018
Styrelsen för SeniorNet Växjö (SNV) ber härmed få lämna följande
verksamhetsberättelse.
Medlemmar
Föreningens medlemsantal uppgick den 31/12 till 1006 personer vilket innebär att vi är
den näst största SeniorNet-föreningen i Sverige. Medlemsavgiften har varit oförändrad
dvs. 250 kronor.
Styrelse
Vid årsmötet i mars förstärktes styrelsen med ytterligare en ordinarie medlem samt två
suppleanter och har sedan dess bestått av Harald Leandersson (t.f. ordförande/kassör),
Jan Stenberg (vice ordförande), Inga Markensten (sekreterare), samt ledamöterna AnnChristin Friberg, Bertil Winberg, Thomas Thörn (arbetsledare för supporten), Janerik
Sundh (webmaster och kursansvarig), Ann-Sofi Colliander och Christer Estberg
(teknikansvarig) Suppleanter Kjell Hagblom och Håkan Randolf.
Föreningens revisor är Egon Burman, Göran Pålsson och Gunnar Lönn utgör
valberedningen.
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden, varav ett extrainsatt. Därutöver
finns en Programgrupp (Janerik Sundh, Thomas Thörn, Agneta Johansson, Ann-Sofi
Colliander och Inga Markensten) som har arbetat med kursutbud, lokalfördelning,
kurskatalog och med utbildningsstöd för handledare.
Under våren har styrelsen fastlagt ett Strategidokument.
Kommunikation
I samband med medlemsaktiviteter meddelas alla medlemmar via mail och information
på hemsidan. Tyvärr är många medlemmar svåra att nå via mail, så vi kommer
framöver att fortsätta göra extra ansträngningar för att alla medlemmar skall ha aktiva
mailadresser.
Innan den nya kurskatalogen med vårens respektive höstens kurser presenteras sker
annonsering i Smålandsposten samt på webben. Detta följs sedan upp med en Öppet
Hus-verksamhet på Studiefrämjandet där man kan få hjälp med bokning och rådgivning.
Kursverksamheten presenteras kontinuerligt på hemsidan seniornetvaxjo.se
Årets verksamhet
Kursverksamhet och kaféer
Under året har kurser genomförts inom olika områden, allt från rena nybörjarkurser i
datorhantering, smartphone och surfplatta till mer specialiserade som Digital bild,
Skapa film och Släktforskning. En unik kurs som kombinerar digital och reell värld,
Pokemon Go har också genomförts varje termin. Där förenar man motion och it-teknik.
Kurserna har haft 630 deltagare, till största delen kvinnor.
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Antal handledare 17 och assisterande handledare 5
Förutom kursverksamheten har vi under året haft 7 öppna kaféverksamheter varje
vecka, nämligen två IT-kaféer på Tallgården, Androidkafé, Applekafé, Bildbehandlingsoch Släktforskningskaféer i Studiefrämjandets lokaler. Ca 80 personer besöker kaféerna
varje vecka. Det är fortfarande stor efterfrågan på våra kurser och då särskilt inom
Smartphone, där vi har behov av fler handledare för Android smartphone. SeniorNet
Växjö är fortfarande den lokalförening i Sverige som har störst kursutbud.
Antal genomförda kurser
och kaféer
Antal genomförda lektionsoch kafétimmar

108
1821

Medlemsmöten
Året inleddes med ett möte på Domkyrkocentrum, ”Ha roligt med digital teknik”, en
miniutställning tillsammans med Funkibator som presenterade VR- och datorspel,
balans- och rytmikplatta samt 3D-skrivare.
Vårterminen avslutades med ”Dialogmöte-Senioren i det digitala samhället” ett politiskt
samtal i Galaxen, där alla partier hade ställt upp med en representant.
En uppskattad jullunch i Öjaby församlingshem, avslutade verksamhetsåret.
Övrig verksamhet
Representation på Seniormässan under våren samt aktivitet tillsammans med Region
Kronoberg på Biblioteket under e-Medborgarveckan i oktober.
Tre Sommarkaféer erbjöds under juli-augusti.
Janerik Sundh har föreläst om ”Teknikens möjligheter” för 250 personer vid
Pensionärernas dag i Konserthuset och har sedan anlitats av Evelids rehabgrupp i
samma ämne vid två tillfällen.
Vi har också haft nöjet att ta emot studiebesök från SeniorNet Södermalm.
Lokaler
Studiefrämjandet har liksom tidigare upplåtit ändamålsenligas lokaler. Detta har
möjliggjort att vi kunnat bedriva 3-4 kurser/kaféer samtidigt. Vi har i slutet av året
utökat med ytterligare en kanslilokal/grupprum på Studiefrämjandet.
Ekonomi
Det statliga bidrag SeniorNet Växjö uppburit för teknikernas praktikplatser minskade
med ¾ i februari. För att delvis kompensera för detta och ha en budget i balans
beslutade styrelsen om en höjning av kurs- och kaféavgiften inför höstterminen.
Investeringar har gjorts i två nya kursdatorer, ny projektor och duk i sal 3, rörligt stativ
till TV i sal 4 samt möbler till ett kansli/grupprum.
Beträffande föreningens ekonomiska ställning hänvisas till resultat- och balansräkning i
separata bilagor.
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Sammanfattning
SeniorNet Växjö är en mycket aktiv förening inom SeniorNet Sweden.
Föreningens positiva utveckling kan utan tvekan tillskrivas den trogna skaran kunniga
och engagerade handledare som år efter år helt ideellt delar med sig av sitt kunnande
och sin tid.
Vi arbetar hårt för att öka och anpassa kursutbudet till efterfrågan, men behovet av nya
handledare och stödpersoner är påtagligt.
Under året har Seniorlotsen permanentas och SeniorNet Växjö är fast representerat i
dess referensgrupp genom Thomas Thörn, och vi arbetar för att vi ska få en
representant också i Växjö Kommuns Pensionärsråd.
Styrelsen har skrivit motion till SeniorNet Swedens årsmöte för att uppmärksamma
vikten av att SeniorNet Sweden arbetar för att bli en pensionärsorganisation. Detta
skulle skapa förutsättningar för att kunna ta del av kommuners och regioners
föreningsstöd och utvecklingsresurser.
Slutord
Med stolthet kan vi konstatera att SeniorNet Växjö väl lever upp till verksamhetsidén att
skapa en mötesplats för seniorers lärande inom informationsteknikens område.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar som så aktivt och intresserat tagit del i SeniorNet
Växjös verksamhet. Ett varmt tack till våra handledare som ideellt ställer sin tid och sitt
kunnande till föreningens förfogande. Vi riktar också ett tack till våra samarbetspartners
på Studiefrämjandet och Tallgården.
Växjö den 25 februari 2019
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