Verksamhetsberättelse för år 2021
Styrelsen för SeniorNet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2021.
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Jerker Hanson, ordförande
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Marianne Elinsdotter, ledamot
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Stefan Löfqvist,/ledamot
Kerstin Olofsson, suppleant
Stig Hansson, suppleant
Revisorer
Dorothy Been, ordinarie
Ingrid Cekirge, suppleant
Valberedning
Lars Bogren, (sammankallande), Eva Nisséus och Björn Ståhl
Medlemssekreterare
Folke Karlsson
Webmaster
Björn Ånstrand och Johan Murray
2. SAMMANTRÄDEN
Under året har hållits 13 protokollförda styrelsemöten. Alla möten har varit digitala.
Den 8 april hölls årsmöte via Zoom. Röstningar skedde genom mail.
3. MEDLEMMAR
SeniorNet Södermalm hade 1051 medlemmar vid årsskiftet 2020 -2021 och 938 vid årsskiftet
2021-2022. Medlemsantalet har alltså sjunkit något, rimligen på grund av pandemin som ju
förhindrat många verksamheter In Real Life, IRL. En merpart av medlemmarna är kvinnor.
4. EKONOMI
Den ekonomiska situationen framgår av balans- och resultaträkningarna Vår ekonomi är god.
Styrelsen föreslår att resultatet/årets överskott balanseras i ny räkning.
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5. VERKSAMHET
SeniorNet Södermalm har under 2021 utökat sin digitala verksamhet. Pandemin har periodvis
fört med sig att de flesta andra aktiviteter pausats. Tack vare många medlemmars energiska och
kompetenta arbete har en betydande, delvis helt ny verksamhet utvecklats trots pandemin.
5.1. IT-CAFÉT KANELBULLEN
Kanelbullen, SeniorNet Södermalms centrala punkt och IT-café finns i Tanto Seniorlokus,
Rosenlundsgatan 44A, snett emot Södra station. Kanelbullen stöds av Stadsdelsnämnden
Södermalm genom att nämnden står för hyreskostnaderna och har med oss på sin hemsida.
5.1.1. ”Drop-in” på Kanelbullen
På grund av pandemin har tyvärr lokalen varit stängd för ”drop-in” fram till 210823 då vi kunde
öppna igen, dock bara måndagar och torsdagar kl 13-16 (mot tidigare måndag – fredag). Antalet
besökande per dag var ungefär som tidigare.
5.1.2. Kurser på Kanelbullen
Se nedan under 5.2.1. Vuxenskolan och 5.2.3. Kurser!
5.1.3. Support på Kanelbullen
På Kanelbullen har en liten men mycket kunnig grupp givit teknisk support till besökare
huvudsakligen på måndags- och torsdagseftermiddagar.
5.1.4. Kanelbullen, version 2.0
Hösten 2021 beslöts om en omfattande förnyelse av utrustning (möblemang, datorer …) på
Kanelbullen. Denna inleddes i slutet av året och beräknas vara slutförd i början av 2022. Stefan
Lövquist, Eva Nisseus, Stig Hansson, Lars Andersson och flera andra arbetar hårt med detta och
det blir mycket fint!
5.2 VIRTUELL VRKSAMHET
Pandemin har stimulerat verksamhet som inte kräver personlig kontakt i rummet. Vi har flera
Zoomlicenser som används för kurser, support, dataträffar och internutbildning.
5.2.1. Kanel Digital
Tisdagar kl 13 -15 har medlemmar och även andra kunnat få hjälp med dataproblem genom
länken https://snso.se/support/kaneldigital/ och Zoom.
5.2.1. Måndagsmöten
Måndagar kl 10.30 – 12.00 har Dorothy Béen hållit i Zoom-möte huvudsakligen för funktionärer
med varierande aktuella ämnen.
5.2.1. Onsdagsmöten
Onsdagar kl 10.00 - 11.30 har Stig Lind hållit i möten för stödpersoner och andra funktionärer,
varvid man speglat läget från olika håll och diskuterat olika aktiviteter.
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5.1.4. Virtuell support
Genom länken https://snso.se/support/ har man kunnat boka kvalificerad hjälp virtuellt men
ibland även på Kanelbullen, IRL.
5.3 UTBILDNING
SeniorNet Södermalm har liksom tidigare haft en stor utbildningsverksamhet som bedrivits i
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Utbildningsverksamheten har bestått av:




Dataträffar
Kurser
Utbildning för stödpersoner och funktionärer, speciellt för att anpassa utbildningen och
föreläsningarna till digital teknik.

5.3.1. Vuxenskolan
Under året har vi samarbetat med Studieförbundet Vuxenskolan till vilken vi agerar som en filial
med egna lärare, egen bokning, egna kurser och egna lokaler. Vi drar nytta av detta genom att
föreningen arvoderas för all utbildning samt för presentationer av föreningen.
5.3.2. Dataträffar
Dataträffar om aktuella ämnen har liksom tidigare mestadels ägt rum varje månad. Våren 2021
ägde dessa rum med Zoom vid 5 tillfällen och totalt 314 deltagare. 5 ”hybridmöten på hösten
lockade 51 besökare till ”Svärdet” intill Kanelbullen och 184 virtuellt genom Zoom.
Vid varje dataträff har en presentation av ett intressant ämne givits och våra medlemmar har haft
möjlighet att fråga och få svar.
Referat från träffarna finns på snso.se/dataträffar/referat från tidigare dataträffar.
Dataträffsredaktionen består av Johan Murray samt Lars Bogren och Leif Lundgren.
5.3.3. Kurser
Kurserna har liksom tidigare varit utbildningar för våra medlemmar med en eller flera
handledare och 4 -12 deltagare, beroende på typ av kurs. Ansvarig för kursadministrationen har
varit Birgitta Althén.
Under vårterminen hölls 24 digitala kurser med 174 deltagare och 7 kursledare. Vissa av dessa
kurser var mycket efterfrågade och dubblerades flera gånger. Lättnader i pandemin under hösten
möjliggjorde att 16 kurser med 87 deltagare och 8 kursledare kunde genomföras på Kanelbullen.
Se vidare ovan under 5.2.1. Vuxenskolan!
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5.3.5. Utbildning av stödpersoner och funktionärer
Omställningen till digital undervisning och support har skett fortlöpande, bland annat genom
veckomöten med funktionärer med hjälp av Zoom.
5.4 ANNAN VERKSAMHET
På grund av pandemin har annan verksamhet som mässor, studiebesök etc. pausats.
6. SENIORNET SÖDERMALMS HEMSIDA
SeniorNet Södermalm har en egen hemsida med egen domän, snso.se, hos Loopia. Driften av
hemsidan har skötts av webmastrarna Björn Ånstrand och Johan Murray.
För verksamheten finns egna e-postadresser. Dessa finns att se på vår hemsida SeniorNet
Södermalm snso.se
7. SENIORNET SWEDEN, den rikstäckande organisationen
Hemsida SeniorNet Sweden seniornet.se
SeniorNet Sweden hade sitt årsmöte via Zoom den 27 maj. SeniorNet Södermalm
representerades av Jerker Hanson och Bengt Könberg. Mer info finns på hemsidan för SeniorNet
Sweden.
En nationell, virtuell verksamhet med Zoom har tillkommit. SN Södermalm har tillsammans med
bland andra Örebro och Tyresö, varit mycket aktivt där.
SeniorNet Sweden avgav ett remissvar på ”Gode män och förvaltare – en översyn (SOU
2021:36)” där bland annat ”Framtidsfullmakter” behandlades. Södermalm var drivande där
genom Dorothy Béen och Barbro Onyango Wååk.
Stockholm den 25 februari 2022

Jerker Hanson

Bengt Könberg

Kerstin Böttner

Marianne Elinsdotter

Christian Ewerlöf

Stefan Löfquist
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