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Allmänt om verksamheten
SeniorNet Sweden är en ideell allmännyttig förening med 46 lokala klubbar. Föreningen verkar för att
öka den digitala delaktigheten bland landets seniorer, en nödvändighet i dagens samhälle. Vår devis
är "Äldre lär äldre digital kommunikation och internet". Medlemsutveckling har varit positiv. Antalet
medlemmar är 9 248 stycken den 31 december 2016.
Som medlem i SeniorNet Sweden och vald klubb deltar man i klubbens utbud av kurser och
aktiviteter och får tillgång till riksföreningens webbsida med information och utbildningar samt
rabatter. Den lokala samhörigheten inom klubben och riksföreningens gemenskap via medlemssidor,
forum, chatt och närvaro i sociala medier ger medlemmarna möjlighet även till social gemenskap
över klubbgränserna. Årsstämma hölls den 26 april 2016. Den nytillträdande styrelsen hade då nio
ledamöter, fyra från den tidigare styrelsen samt fem nytillträdda och två suppleanter.
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Styrelsen har under 2016 haft tio protokollförda sammanträden plus det konstituerande styrelsemåtet. Dessutom har styrelsen synnerligen flitigt använt e-post för underlagsberedning och
diskussioner mellan styrelsemötena. Därtill har styrelsen använt en molnbaserad tjänst, OneDrive,
för att dela mappar och dokument.
I styrelsens verksamhetsplan för 2016 låg som tidigare målet att "Fortsätta arbetet med att främja
seniorers förmåga till att använda den moderna lT-teknik som är nödvändig i dagens samhälle, samt
att i övrigt arbetä för att de många som fortfarande står helt utanför det digitala samhället skall bli
delaktiga.". På sedvanligt sätt har detta tagit sig uttryck i medlemsvärvning, tillhandahållande av
utbild n ingsmateria I och genom påverka nsa ktiviteter.

att konsolidera ekonomin samt skapa en utåtflyttade
till nya och billigare lokaler i februari 20L6.1
Sweden
SeniorNet
och framåtriktad verksamhet.
grad
Det
innebar
även att en kanslist på deltid ger
minimerats.
övrigt har kostnaderna i hög
för verksamheten som idag finns
verktyg
medlems- och klubbstöd. Mycket av den stödstruktur och
för
underhåll av webbplatsen, för
har möjliggjorts genom stora ideella och individuella uppoffringar
ett fungerande medlemssystem och i arbetet med Digidels aktivitetsveckor. I korthet kan
utvecklingen för SeniorNet Sweden beskrivas på följande sätt:
Den stora uppgiften under verksamhetsåret har varit

År 2016 och framåt: Med start iVäxjös verksamhetskonferens under hösten 2015 påbörjas ett
framtidsinriktat arbete med större extern samverkan samt alternativ finansiering till medlemsavgifter.
Den verksamhet som SeniorNet Sweden bedriver har även fortsättningsvis behov av följande
verksa mhetssystem:

.
.
.
r

Medlemsadministration
Ekonomiadministration
Webb
Utveckling samt underhåll och drift av senionet.se

till den nya styrelsen var att genomföra 20känt. Därför startade styrelsen med dessa två
mer
göra
Sweden
SeniorNet
årsjubileum samt att
måisättningar som vai uttryckta i verksamhetsplan och i framtidsskrift. Men under inledande
styrelsemöien blev det uppenbart att SeniorNet Sweden i hög grad saknade verktyg för extern
kommunikation, samverkan med andra organisationer och myndigheter samt andra resurser och
rutiner som behövs för att skapa och upprätta dialog med statliga och regionala finansiärer. Det
saknades sedan tidigare även rutiner och styrdokument för styrelsearbetet, klubb-och medlemsutveckling och aktuell arbetsbeskrivning för kansliet.

Två direkt uttalade målsättningar från stämman

Styrelsen har under 2016 påbörjat arbete med att skapa rutiner och strukturer. Det inbegriper:

.
.
.
.

Delegationsordning
Arbetsbeskrivning för kansliet
Rollbeskrivningar för styrelsen
Effektiva administrativa rutiner

Under de första styrelsemötena fastslogs att styrelsens medlemmar ansvarar för följande
fokusområden, men även att resurser saknades för att fullt ut driva fokusområdet.

r
.
.
.
.

Vision och övergripande ansvar, ordförande Anders Lundkvist
Nätverk, samarbeten och sponsorer, vice ordförande Jens Vollmer
Andre vice ordförande Angela Berglund
Klubb- och medlemsutveckling, Dan Östergaard

Medlemssystemet, Solvig Grönstedt
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Ekonomiansvarig, Lars Lindstammer
Kassör, Eva-Britt Olsson
Framtidsgruppen, Britt Östlund
Kommunikation och information, Thomas Thörn

Till styrelsemötet i september avgick följande styrelseledamöter och suppleanter; Jens Vollmer, Britt
Östlund, Anita Rissler och Olov Östberg. Det innebar att till ny viceordförande utsågs Angela
Berglund. Dessutom innebar det färre resurser inom styrelsen men också att följande fokusområden
är vakanta; sponsorskap, kommunikation inkl Facebook, framtidsgruppen samt webbprojektledare

(förutom till ansvar för ny startsida).
Det har även saknats en översyn av verksamheten som gör det lättare att skapa beslutsunderlag
samt styrning för framtiden. Alltså dokument som beskriver vilka behov som finns och där resurser
behöver utvecklas eller awecklas. Därför initierade styrelsen under året följande arbeten:

.
.
.
.

SWOT som beskriver föreningens styrkor, svagheter, möjligheter för styrelse, verksamhet,

klubbar och medlemmar.
Genomlysning och nulägesanalys av webbens styrning, användning och utveckling.
Klubbenkät riktad till samtliga klubbar för att beskriva nuläge och de närmsta tre åren.
Kommunenkät för att få en tydligare bild av kommuner och kontaktpersoner (SeniorNet
Sweden fick möjlighet att lägga tilltvå frågor på enkäten som gjordes av Facebookgruppen
lnternet på äldreboende och Gunilla Brattberg under hösten 2016).

Sammanfattningsvis har styrelsen under året fortsatt att konsolidera föreningens ekonomi samt
skapat underlag för en förstärkt föreningsutveckling och extern samverkan. Den verksamhet som
SeniorNet Sweden bedriver är i allra högsta grad aktuell och efterfrågas allt mer i samband med att
offentliga myndigheter, stat, landsting och kommuner digitaliserar sina välfärds- och medborgartjänster. Den stora frågan är därför inte om verksamheten behövs framöver, utan snarare hur
verksamheten ska bedrivas med ett ökat engagemang och nyetablering över hela landet.

Ekonomisk översikt
Medlemsinbetalningar
Redovisat resultat

Soliditet
Kassalikviditet

20L6 2015 20L4 20L3

2 342

477

20L2
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154

Det egna kapitalet uppgick 2016-L2-3L

till 1 393 793 kronor.

Medlemmarna
31 december 2016 fanns 9 248 medlemmar.
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56
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Klubbarna
SeniorNet Sweden har under året fått bekräftelse om att klubbarna i Sundsvall, Hökarängen
samt Hägersten/Liljeholmen lägger ned sin verksamhet. Nedläggningarna beror till största
delen på svårigheterna att rekrytera styrelse- och ordförandekandidater. Varje klubb har en
egen ideellt arbetande styrelse och lägger själva upp sitt program med studiecirklar igrundläggande data och andra aktiviteter. Utbudet varierar från klubb till klubb och anpassas efter de
egna medlemmarnas behov.
Filialverksamhet som innebär att mindre klubbar knyts samman till större klubbar har under
året diskuterats. SeniorNet Malmö samt SeniorNet Växjö har under hösten 20L6 börjat testa en
modell för detta förfarande.
Klubbarnas andel av medlemsavgiften på 250 kronor har under året varit 125 kr. Detta innebar
en höjning från 100 kronor under år 2015. Under hösten 2016 påbörjades ett ekonomi- och
finansieringsarbete som syftar till att på sikt göra SeniorNet Sweden i ökande grad oberoende
av medlemsavgifter samt öka incitamenten för klubbarna att rekrytera nya medlemmar. Som
ett första steg i arbetet kommer styrelsen på den kommande stämman föreslå att andelen av
medlemsavgiften ökas till klubbarna.
En förändring som styrelsen fattat beslut om innebär att fördela tid och resurser från klubboch medlemsservice på kansliet till ett aktivare stöd lokalt hos klubben. I korthet innebär det
att kansliet besöker de klubbar som behöver stöd för att på plats genomföra styrelse, klubboch handledarutbildningar.

Verksa mhetsplanens genomföra nde
Extern kommunikation och samverkan
Verksamhetsplanen stipulerade att SeniorNet Sweden genom en aktiv marknadsföring ska
verka för att stärka sin position som landets ledande lT-förening för seniorer samt att delta i
större lT-projekt för äldre där SeniorNet Sweden ses av både myndigheter och organisationer
som en naturlig samarbetspartner. Detta ska ses mot bakgrund av att röster höjdes på
stämman att föreningen många gånger är okänd för myndigheter, organisationer och
potentiella sa marbetspartners.
Under året har SeniorNet Sweden genomfört och deltagit i följande aktiviteter.

.

.
.

Digidels samordningsgrupp där ordförande för SeniorNet Sweden deltar. Det finns i
dagsläget inget nationellt regeringsuppdrag om samordning för digital delaktighet.
Varje organisation och myndighet som deltar och samverkar i Digidelnätverket gör
insatser utifrån sitt eget uppdrag och sin egen roll. Nätverket består av lokala,
regionala och nationella organisationer som bibliotek, studieförbund, folkhögskolor,
myndigheter, föreningar och företag.
eMedborgarveckan genom klubbarna SeniorNet Södermalm, SeniorNet Östersund,
SeniorNet Karlstad, SeniorNet Värmdö, SeniorNet Nacka, SeniorNet Kalmar och
SeniorNet Märsta-Sigtuna.
Tankesmedja i december 2016 om ett gemensamt digitalt kompetenslyft
til lsa m mans med civilsam hä lets övriga orga nisationer, fol khögskolo r och
I

studieförbund.
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och lT&Telekomföretagens rådslagsmöte tillsammans med statssekreterare
Agneta Karlsson
De fem nordiska huvudstädernas innovationstävling med fokus på teknlk för äldre.
Nordic lndependent Living Challenge och Nordic Living Labs Alliance med final i Oslo
ijuni 2016. SeniorNet Swedens ordförande presenterade på plats i Oslo en
utveckling av ett nordiskt samarbete mellan användarföreningar.
Samverkan med Stockholm Digital Care (SDC) och SICS Swedish ICT itre EUansökningar.
Samverkansmöte med eSeniors, vår franska systerorganisation, som framgångsrikt
driver ett finansieringsarbete från EU-kommissionen. eSeniors har lovat att verka för
att SeniorNet Sweden kan delta i kommande gemensamma projekt.
Kontakter med SeniorNett Norge, vår norska systerorganisation, som är nordens
mest aktiva användarförening för lT och äldre.
SKL:s

Därtill har SeniorNet Sweden gjort presentationer för:

r
o
o
o
o
.
r
r
o

Vinnova

Stockholm Digital Care, testbädden för fem Stockholmskommuner och Stockholms
läns landsting
Clara Lindblom, Stockholms äldreborgarråd
Ella Bohlin, Stockholms äldrelandstingsråd
ArdalanShekarabi,civilminister,tillsammansmedDigidel-nätverket
Mediauppmärksamhet har skapats genom bl a de kontakter som finns i Digidelnätverket:
Radio P1 har gjort två inslag från SeniorNet Södermalm om digitalt utanförskap
DN hade en jubileumsartikel om Marta Sand6n med omfattande text om SeniorNet
Sweden.
Peter Eriksson, digitaliseringsminister, uppmärksammar SeniorNet Swedens
verksamhet i pressmeddelande.

Förbättrad ekonomi och likviditet
För att förbättra ekonomin och stärka riksföreningens likviditet genom att söka statliga medel
och bedriva lobbyverksamhet hos stora organisationer och myndigheter behövs en bättre
översyn av den totala lokala verksamheten. Därför har styrelsen påbörjat arbete med underlag
form av klubbenkät.

i

Webben
I samband med att den nya styrelsen skulle göra en tjänsteupphandling genomfördes en
genomlysning av webbprojektet inklusive må1, tidplan, resurser, budget, roller och ansvar.
Styrelsen beslutade om ny startsida för webben som kännetecknas av öppenhet och insyn, med
stora möjligheter till interaktion och innehåll i bloggformat. Även i avsaknad av formell webbprojektledare har webbplatsen underhållits fortlöpande. I samband med nya webbplatsen kom
även ett helt nytt Forum och ny Chat vid årsskiftet 2OL5-20!6. Det finns nio forum med drygt
900 ämnen och nästan 20 000 inlägg. Både forum och chat är mycket uppskattade av de
medlemmar som har hittat dit, särskilt Datorbiten där man får hjälp med datorfrågor.

Medlemssystemet
Systemet togs i drift december 2015 isamverkan med arbetsgrupp från flera klubbar. Därefter
har flera kompletteringar och justeringar genomförts. Omfattande handledningar har
publicerats på SeniorNet Swedens webbplats. Påbörjat arbete med instruktionsfilmer för
kl u

bbadmi

n

istratörer.
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Facebook
SeniorNet Sweden har haft en aktiv föreningssida på Facebook
Ve rksa m

.

hetskonferensen

Under våren 20L6 kontaktades SeniorNet Södermalm som lämplig värd för verksamhetskonferensen.

20-årsjubileum
I det första styrelsemötet deltog Centrum för Näringslivshistoria som har ett omfattande
nätverk kring jubileumsarrangemang. Därtill har studenter från Medieinstitutet gjort projektarbeten med anledning av jubil6et. Syftet var att starta ett omfattande planeringsarbete för
SeniorNet Swedens jubileumsår. Begränsningar i resurser och tid har dock gjort att planeringsarbetet har sträckts över tiden. En framtidsgrupp bestående av bl a Marta Sand6n och Olov
Östberg har parallellt fortsatt planeringen. Under styrelsens decembermöte presenterades en
första plan som innebär att jubileet genomförs under är 2OL7.

Slutord
Styrelsen startade sitt verksamhetsår med uppgiften att göra verksamheten mer känd. Den
uppgiften kvarstår. Tid och uppmärksamhet har istället ägnats åt att skapa strukturer kring webb,
klubb- och medlemsutveckling samt att utveckla kansliets uppdrag. Därtill har en begynnande
samverkan startat med civilsamhällets organisationer och med offentliga organisationer. ljämförelse
med våra systerorganisationer i andra länder kan vi konstatera att ett mer omfattande samverkansarbete behöver göras med kontinuitet och framförhållning. Det kräver engagemang och resurser
över längre tid som idag saknas. Som en fortsättning på det framtidsarbete som startade under
verksamhetskonferensen i Växjö år 20L5 genomfördes under året en klubbenkät. Styrelsens
förhoppning är att verksamheten framöver kan bedrivas med en längre planeringshorisont. Temat
för den kommande verksamhetskonferensen är därför 202O, vilket passar bra med att SeniorNet
Sweden också fyller 20 år i år.
Styrelsen tackar alla medlemmar och klubbar som delat sitt stöd, glädje och engagemang under

verksamhetsåret.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
Balanserat eget kapita I

915 910

Årets resultat

477 883

Balanseras i ny räkning

1393793

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer och noter.
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Resultaträkning
Not

201.6-0L-O1.- 20L5-01_-01-

2016-L2-31,

20L5-12-31"

INTAKTER
Medlemsavgifter
Övriga intäkter

228 084
2 400

229 679
34 129

230 484

263 808

3

-444 961

4

-312177

-499 992
-284 406

-757 138

-784 398

473 346

479 410

4 627
-90

8 616
-300

477 883

487 726

1

2

Summa intäkter

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
Personalkostnader

Summa kostnader
Verksam hetens över-/u nders kott
Finansiella intäkter
Räntekostnader

Över-/underskott efter finansiella poster
Skatt

ARers öveR-lu ttDERSKorr

477

883

487 726
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Balansräkning
Not

2016-12-31

2015-12-31

Ovriga fordringar
Kassa och bank

40 950
1 939 548

40 518
1 305 945

SUMMA TILLGANGAR

1 980 498

1 346 463

Eget kapital
Ba la nserade över-/u nde rskott
Årets över-/u nderskott

915 910
477 883

428 184
487 726

Summa eget kapital

393 793

915 910

nllcArucln

EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL

Skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder

575 159

346 447

Summa skulder

586 705

430 553

1 980 498

1 346 463

SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE
KAPITAL

r

56 945

54;

27 161

,
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
201,6-12-3L 2015-L2-3L
Ställda panter och

säkerheter

Ansvarsförbindelser

lnga

lnga

lnga

lnga

Redovisni ngs pri nci pe r och bo ks! utskom menta re r
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar.
M ed lemsavgiften intä ktsförs vid i nbeta ning frå n med le m men.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
I

Värderingsprinciper m m
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Definition av nyckeltal
Soliditet (%)
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
Kassalikviditet (%)
msättningsti lgå nga r i förhå lande til I kortfristiga sku lder.

O

I

I
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Noter
Not 1: Medlemsavgifter

2016

2015

2 342 500
-1 114 416

1 910 250

1 228 084

1 229 679

Hyresintäkter
lnbetalning upphörd klubb
Övrigt

2 400

7 200
26 919

Summa

2 400

34 129

19 891
460
137 242

53 879
153 618

nbeta lda med lemsavg ifter
Återbäring klubbar
I

Summa

-680 571

Not 2: Övriga intäkter

10

Not 3 : Verksam hetskostnader
Webbdrift
Webbutueckling
Medlemssystemet, drift o utskick
Med lemssystemet, utveckling
Revisionskostnader
Hyra och lokalkostnader
Ko nfe re nse r, å rsmöten, styrelsesamma nträden
Resekostnader, styrelse
Resekostnader, övriga
Porto
Utsändning av medlemsfakturor
Bank- och plusgirokostnader
Telefon
lnternetkostnader
Förb ru kn in gsinve nta rier
Kontors- och förbrukningsmaterial
Försäkringar
Föreningsavgifter
Övriga kostnader, nya klubbar
Övrigt

Summa

22 500
16 639
84 027
29 489
53 055
5 407
1 688
15 432
1 964
13 467

24 306
10 154

21 84;
73 461
29 470
36 294
61 596
13 849
12 170
2 057
I 323

6 29;

16 069
1 580
2 480
8 000
5 301

444 961

499 992

2 950

13
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Not 4: Personalkostnader
Antalet anställda
Löner, andra ersättningar och sociala
kostnader:
Styrelse
Anställd
Sociala kostnader och övriga
personalkostnader

2016
1

2015
1

268 382

z+a aiz

43 795

35 534

312 177

284 406

Reserverat återbetalat till klu bbar
PTS projekt handledarutbild n ing
Övriga skulder
Förutbetalda hyresi ntäkte r

510 750
15 222

330 625
15 222

Summa

575 159

Summa
Not 5: övriga skulder

49 187_
600

346 447
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Stockholm 20L7-03-tA

#,M
Lars Lindstammer, ekonomia
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