
 

 

 

 

 

 

 

Föredragningslista 
§1  Mötets öppnande 

§2  Mötets behöriga utlysande 

§3  Val av ordförande för mötet 

§ 4  Val av sekreterare för mötet 

§ 5  Fastställande av föredragningslista 

§ 6  Val av justerare, tillika rösträknare 

§ 7  Styrelsens verksamhetsberättelse 

§ 8. Styrelsens ekonomiska berättelse  

§ 9  Revisorns berättelse 

§ 10  Fastställande av resultat och balansräkning 

§ 11  Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 

§ 12  Presentation av verksamhetsplan 

§ 13  Presentation av budget för 2018 

§ 14  Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar 

§ 15  Beslut om antal ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen 

§ 16  Val av ordförande på 1 år 

§ 17  Val av styrelseledamöter och ersättare enligt förslag 

§ 18  Val av revisorer ordinarie och ersättare 

§ 19  Val av valberedning 

§ 20 Anmälda övriga frågor 

§ 21  Mötet avslutas 

Årsmöte 
13 mars 2018  

kl 14.00 - 16.00 

 Kulturens Hus, Järnvägsgatan 8, Örebro 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Styrelsen för SeniorNet Örebro (Org nr 8024405790) avger härmed följande 

berättelse för verksamhetsåret 2017. 

Styrelsen 

Lillemor Olsson  Ordförande 
Lars Lind   Vice ordförande 
Terttu Bohlin  Kassör 
Lennart Gunnarsson  Ledamot 
Ingrid Nilsson  Ledamot 
Vera Bergman  Ersättare 
Kerstin Warbäck  Ersättare 

Revisorer 

Ann-Marie Petersson 
Birgitta Karlsson  revisorssuppleant 

 

SeniorNet Örebro är en lokal klubb tillhörande SeniorNet Sweden med över 9000 
medlemmar. Medlemsavgiften i SeniorNet Sweden har för 2017 varit 250 kr, varav 
Örebro som lokalklubb erhållit 125 kr/medlem. 

Årsmöte i SeniorNet Örebro 2017 hölls den 6 mars 2017 kl. 14.00 med 24 personer 
närvarande.  Medlemsantalet vid årsskiftet 2017-2018 var 244 personer. 

Allt arbete i föreningen sker ideellt, dock utgår ersättning för kostnader som härrör 
sig till verksamheten. 

Verksamhet 

Ändamålet med föreningens verksamhet är att främja seniorers förmåga att 
använda den moderna IT-teknik som är nödvändig i dagens samhälle, samt att i 
övrigt arbeta för att de som fortfarande står helt utanför det digitala samhället ska 
bli delaktiga. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, har föreningen 
bedrivit studiecirklar och Datacaféer i Örebro och Kumla.  

Träffarna är ca 2 tim, med ett kort avbrott för fika. Avgiften för datacaféer har under 
våren varit 40 kr där fikat ingått men efter det vi fick större lokaler i Kulturens Hus 
har deltagandet varit gratis men man har betalt 20 kr för fikat. 

Under året har vi haft Öppet Hus i januari och september för presentation av 
verksamheten med möjlighet att få råd och hjälp att välja vilka cirklar medlemmar 
vill delta i. Vid datacaféer har deltagna haft med egen dator, surfplatta eller telefon 
och prövat lite av det som introducerades och fått ställa frågor om vad som helst.  
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Under året har klubben arrangerat 24 Kulturprogram/datacaféer i Örebro och I 
Kumla. Sammanlagt har 308 personer deltagit. Öppet hus i Örebro under januari och 
september, besöktes av sammanlagt 58 personer.  
Under året har 26 studiecirklar anordnats i Örebro och endast Datacaféer i Kumla. 
Sammanlagt har 244 personer deltagit.  
Avgiften för studiecirkel har under 2017 varit 200 kr. Studiecirklarna har omfattat 3-
6 träffar ca 2,5 tim. inkl. fikarast (fika ingår inte i avgiften). 

Seniorfestivalen 

Föreningen deltog lördagen den 7 oktober i Seniorfestivalen, som anordnades av 
Örebro kommun. Vid utvärderingen konstaterade vi att det är viktigt att vi finns med 
på mässan, som kommer att anordnas även 2018. Vi bedömer att mässan vänder sig 
till just vår målgrupp.  

SeniorNet Sweden 

SeniorNet Sweden hade årsstämma 7 april 2016 i Stockholm. Örebroklubben 
representerades av Terttu Bohlin och Per Tegevi. Lennart Gunnarson fanns också på 
plats i egenskap av ledamot i valberedningen. 

Örebro klubben har besökt SeniorNet klubben i Karlstad (juni) för att få ta del av 
andra klubbars sätt att arbeta och växa.  

Styrelsemöten 

Styrelsen har haft 10 sammanträden, varav 2 har varit ”utvidgade styrelsemöte”, 
dvs. förutom styrelsen har cirkelledarna deltagit i mötena. Vid de ”utvidgade 
styrelsemötena” har planering av studiecirkelverksamheten behandlats varför det 
varit angeläget att cirkelledarna deltagit. Styrelsemötet 6 november var ett 
”utvidgat styrelsemöte” från kl 10.00 till 16.00 varför SeniorNet bjöd på lunch. 

Vårterminen avslutades med en gemensam resa till SeniorNet i Karlstad med besök 
på Lars Lerin museét där deltagarna bjöds på lunch. I december avslutades året med 
att styrelsen och cirkelledarna bjöds på julbord på Naturens Hus. 

Handledarutbildning 

Vi har genomfört 3 handledarutbildningar med 32 deltagare och där vi haft ett stort 

stöd av Per Tegevi som både anordnat utbildningarna och hållit i dessa. 

Cirkelledare 

Under året har följande personer varit cirkelledare och medhjälpare: 
Birgit Andersson, Britta Alsterå, Vera Bergman, Terttu Bohlin, Birgitta Bäck, Margit 
Emilsson, Lennart Gunnarson, Inge Hellström, Elisabeth Jansson, Lars Lind, Ingrid 
Nilsson, Ann-Marie Petersson, Birgitta Rajkovic´, Maude Rhan, Gabor Skolnik, 
Margareta Södergren, Per Tegevi och Kerstin Warbäck. 
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Support 

Medlemmar i SeniorNets Örebroklubb har under året haft möjlighet att få data-
support av Gabor Skolnik, Margit Emilsson och Inge Hellström. Tekniksupport via 
telefon av Per Tegevi och Thomas Westberg. Per har också genom sin firma kunnat 
ge support till humant pris. När man gått på studiecirklar har man också haft 
möjlighet att få hjälp med olika dataproblem av övriga deltagare och cirkelledare.  

Information till medlemmar 

Vid två tillfällen har medlemmarna fått information, per post fått en broschyr 
innehållande information om studiecirklar och datacaféer både i Örebro och Kumla.  

Webbplatser (Hemsidan) 

Ansvarig för hemsidan har under året varit Terttu Bohlin som stöttats av Per Tegevi. 
Vår hemsida är ansluten till samma driftavtal som Senior Net Sweden.  

Örebro i februari 2018 

Styrelsen SeniorNet Örebro 

Lillemor Olsson Lasse Lind Lennart Gunnarson 

Ordförande Vice ordförande Ledamot 

Terttu Bohlin Ingrid Nilsson  
Kassör/webbansvarig Sekreterare  
   
Vera Bergman Kerstin Warbäck  
Ersättare Ersättare  
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EKONOMI 

 

Resultaträkning 
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Balansräkning 
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Budget 2018 

SNO Medlemsavgifter 30 000 kr  Medlemsaktiviteter 4 000 kr 

Cirklar 30 000 kr  Handledare 20 000 kr 

Datacaféer 2 000 kr  Reskostnader 15 000 kr 

SV Kultur 1 000 kr  Konferens & möten 6 000 kr 

Summa 63 000 kr  Medlemsinfo/porto 7 000 kr 

   Kurslitteratur 6 000 kr 

   Övrigt 5 000 kr 

   Summa 63 000 kr 

 

  

Balansräkning 
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VERKSAMHETSPLAN 2018 

SeniorNet Sweden är en ideell IT förening för seniorer. Föreningen är ideologiskt och 

partipolitiskt obunden. SeniorNet Örebro är en av flera lokalavdelningar som är 

anslutna till SeniorNet Sweden. Vårt mål är att främja seniorers användning av 

digital informationsteknik för delaktighet i dagens samhälle. Exempel: att lära sig 

använda datorer, surfplattor och smarta telefoner för att kunna hålla kontakt med 

släkt och vänner, uträtta bankärenden, kontakta vård och samhällsrepresentanter 

samt söka information på nätet till nytta och nöje. 

Örebroklubben ordnar, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, studiecirklar 

och datacaféer i Örebro och Kumla. Vi använder Vuxenskolans lokaler Fabriksgatan 8 

Örebro och Kulturens Hus, Järnvägsgatan 8, Örebro för Datacafeérna. I Kumla sker 

verksamheten i Studeförbundet Vuxenskolan, Skolvägen 10-12, 1 tr i Kumla.  

Datacaféer är träffar där deltagarna, efter en introduktion över dagens tema, får 

möjlighet att praktiskt öva på medhavda datorer. Deltagarna har möjlighet att träffa 

andra dataintresserade och få idéer om hur de kan använda datorer, surfplattor och 

smarta telefoner. Det är inte tänkt som en supportträff, mera inriktat på social 

samvaro med datorn i centrum, fika serveras i pausen. 

I Örebro är datacaféträffar inplanerade varje tisdag eftermiddag under våren. Pga av 

liten uppslutning är under våren inga datacaféer i Kumla.  

Inför varje terminsstart anordnas ett sk. ”Öppet hus” där cirkeldeltagare har 

möjlighet att träffa cirkelledare och få tips om vilken cirkel som passar dem bäst. 

Handledare och styrelse 

Eftersom allt arbete inom SeniorNet sker helt ideellt är det viktigt att handledare 

och styrelse får något tillbaka, därför planeras handledarutbildning. 

Handledarutbildning är inplanerad och Per Tegevi håller i utbildningen. Vi går 

igenom bland annat Office365 och Molnet. Vi planerar in 1-2 utbildnings-dagar per 

termin.  

Studiecirklar 

Totalt 12 olika studiecirklar i olika ämnen är planerade under våren. Cirklarna är 

Nybörjare, Windows 10 i olika nivåer, Sociala Medier, Android telefoner/surfplattor, 

Lär Känna Din Dator, Molnlagring, Bildcirkel med bl a bildöverföring och en  
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Öppen cirkel, där innehållet bestäms efter deltagarnas önskemål samt en cirkel om 

iPhone/iPad.  

Vi behöver få fler som ställer upp som handledare. Vi försöker genom handledar-

utbildning få fler att ta på sig uppdraget som cirkelledare eller fler som vill ta 

ansvaret för Datacaféträffar. 

I Kumla är cirkel planerad under vt 2018 med Per Tegevi som cirkelledare och till sin 

hjälp finns Kerstin Warbäck och Birgitta Karlsson. 

Support 

Support är en viktig del av SeniorNets verksamhet. Genom medlemskap i SeniorNet 

Örebro har man tillgång till kostnadsfri rådgivning.  

Övrigt 

Vi planerar att delta i Seniorfestivalen hösten 2018. 

Under 2017 deltog SeniorNet Örebro representerade i Nora, Askersund och Kumla 

på mässor tillsammans med andra seniororganisationer om digital kunskap. 

Eventuellt kommer en liknande mässa att anordnas under 2018. Då planerar vi att 

delta för att synas och presentera vår verksamhet. 

 

Örebro den 18 februari 2018 

Styrelsen 

 

 SeniorNet Örebro i samarbete med 
 

 


