SeniorNet Bromma
Verksamhetsberättelse
2019-01-01 – 2019-12-31

Styrelsen för SeniorNet Bromma får härmed avge följande verksamhetsberättelse för
SeniorNet Brommas verksamhet under år 2019.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Webmaster
Ledamot
Ledamot

Lars Forsmark
Claes Tjäder
Henrik Hedén
Vakant, roterande
Sören Larsson
Lillemor Hvitfeldt
Simone Sjöqvist

Övriga funktionärer:
Revisor

Hans Bark

Valberedning
Valberedning
Valberedning

Bernt Sahlin
Camille Hilding
Eva Rundlöf

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden.
Ekonomi
Klubbens intäkter kommer huvudsakligen från den del av medlemsavgifterna som återbetalas
av SeniorNet Sweden.
Närmare uppgifter om ekonomin för räkenskapsåret 2019 framgår av bifogad resultat- och
balansräkning.
Dataträffar
Vi har fortsatt vår verksamhet i lokalen på Tältgatan 8-10. Vi har haft 5 styrelsemöten, 4
medlemsmöten och ett årsmöte under våren samt 5 styrelsemöten och 4 medlemsmöten under
hösten. Vi har varvat mellan informationsmöten resp. öppet hus. Ämnen har varit bl.a. PC
Windows, bedrägerier på Internet, Skype, bokpresentation ”välfärdsteknik för äldre” av Claes
Tjäder, m.m. . Våra möten har som regel varit välbesökta och alltid uppskattade. Till mötena
har kommit upp till 25 medlemmar.
Kurser har hållits i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, dels ”Ordning och reda i
datorn” Få kunskap om hur mappsystemet fungerar i både MAC (Apple-dator) och PC, dels
en kurs i Windows 10, dels en kurs om hur man använder mobiltelefonen iPhone.

Kallelse till samtliga möten under året finns samlade på vår hemsida
https://bromma.seniornet.se under rubriken ”Verksamhet” i menyn.

Extern verksamhet
(Forts.) Extern verksamhet
Sören Larsson (ibland Lars Forsmark) har under året fortsatt den hjälpverksamhet kallad IThjälpen, som Sören initierade hösten 2016. Under 2019 har han utvidgat den uppskattade
verksamheten genom att ta emot medlemmar med dator- och mobil-relaterade problem under
två timmar varje torsdag f.m. i Brommaplans biblioteks lokaler.

Övrigt
Sören Larsson är sedan år 2015 engagerad i arbetet med Seniornet Swedens hemsida, vilket
även berör alla klubbarnas hemsidor inklusive den för Seniornet Bromma.
Detta arbete fortsattes under 2019.
Medlemmar
Vid utgången av är 2019 bestod klubben av 82 medlemmar.
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