
 
 
Verksamhetsplan för 2022 Stockholm den 25 februari 2022 
 
I våra stadgar sägs bl.a. 

 Att vi ska arbeta med att ge seniorer kontakt med IT 
 Att vi ska arbeta för att utveckla IT-kunskapen hos seniorer så att de kan använda sig av 

IT och utnyttja tjänster och andra aktiviteter som är baserade på IT 
 
Några målgrupper kan urskiljas: 

 De som vill använda IT för att ha ett bra liv dvs 
o Följa med vad som händer 
o Kommunicera med andra och med myndigheter 
o Kunna hantera vanliga problem med mjukvara och/eller hårdvara 

 De som är mer insatta och gillar IT och som vill följa med och lära sig ännu mer 
 De som inte gillar IT och inte kan eller vill lära sig 
 De som inte ingår i någon av grupperna ovan 
 De som vill att aktiviteter skall ske med inslag av trevligt social samvaro och lite pyssel 

 
Hur kan vi vara till nytta för seniorer med olika behov, särskilt våra medlemmar under 2022? 

 När pandemin avtagit bör IT-caféet Kanelbullen åter bli en centralpunkt med ”drop in”, 
personlig support och kurser. Kanelbullen renoveras nu med nya datorer och ny 
möblering, väl anpassat för verksamheten! 

 Virtuella verksamheter har kommit i fokus under pandemin och utvecklats snabbt hos 
oss och fortsätts  

o Kanel Digital, digitalt drop-in med kompetent support. Har potential! 
o Bokad personlig support per telefon och genom virtuella verktyg 
o Kurser och seminarier på nätet med t ex verktyget Zoom 

 Nationell samverkan började 2021 och kommer att fortsätta, inte minst genom våra 
aktiviteter. Vi deltar virtuellt i aktiviteter runt om i landet 

 Utbildningar inom aktuella IT-områden kommer att ordnas genom ett stort antal kurser 
på Kanelbullen och några virtuellt 

 Dataträffar för en större publik genomförs i ”hybrid”-form alltså med deltagare både i 
rummet och virtuellt närvarande 

 Ordna relevanta fortbildningskurser för funktionärer i SeniorNet Södermalm 
 Vår webbplats https://snso.se/ hålls aktuell och annonseras brett 
 Vår nystartade Facebook-sida kommer at informera om oss och är öppen för inlägg och 

kommentarer  
 Vi kommer liksom tidigare att samverka med: 

o Andra SeniorNet föreningar 
o Andra seniorklubbar/organisationer 
o Stadsdelsförvaltningen 
o Studieförbundet Vuxenskolan 

 Vi vill ordna trevliga sammankomster In Real Life när pandemin tillåter. Vi firar 25-
årsjubileum 22 oktober.  Tills vidare virtuell samvaro.   
  


