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Verksamhetsberättelse för år 2020
Styrelsen för SeniorNet Botkyrka får härmed lämna följande redovisning över föreningens verksamhet
år 2020. Föreningens organisationsnummer: 802410–9939
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande
Lars Erik Sjölund
Vice ordförande
Sune Nilsson
Sekreterare
Lennart Blixth
Kassör
Eva-Britt Olsson
Ledamöter:
Kommunikatör
Birgitta Strinnlund
Gunilla Sätterberg
Jan-Eric Conradsson
Stig Marklund
Ulla Comérus
Suppleanter

Bengt Gulin
Kurt Lundström

Adjungerade

Eva Nylund, kansli och kursadministratör

Revisor
Revisorsuppleant

Inger Feldhofer
Roland Gustavsson

Valberedning

Denise Grandell, Mats Olsson

SeniorNet Botkyrka
SeniorNet Botkyrka, ingår i riksorganisationen SeniorNet Sweden.
Inom SeniorNet Sweden-nätverket finns ett 40-tal lokala klubbar med ca 8 000 medlemmar.
Ett annorlunda år
Trots läget med en pågående Coronapandemi har vår verksamhet i princip varit lika omfattande som
tidigare med kurser, cirklar, juntor och träffar, som från mitten av mars genomförts på distans med
hjälp av videoverktyg, främst Zoom men även TeamViewer samt också via telefonsupport. Detta tack
vare alla fantastiskt engagerade personer i vår förening.
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Vi har blivit mer digitala under detta år och många har lärt sig att använda videoverktyget Zoom. Ett
flertal Zoomutbildningar har genomförts tack vare Sune Nilsson, Olle Lennartsson och Gunilla
Sätterberg, vilka både initierat och genomfört utbildningarna.
Styrelsearbetet
Årsmötet genomfördes den 30 juni 2020 via Zoom med Olle Lennartsson som mötesordförande;
26 medlemmar deltog. Efter årsmötet hölls ett konstituerande möte. Styrelsen har under året haft
10 protokollförda sammanträden (inklusive konstituerande) som sedan i mars genomförts via
Zoom. Vid sammanträdena har verksamheten och ekonomin kontinuerligt följts upp. Verksamhet
och projekt har planerats och beslutats.
Handledarmöten
Möten med alla handledare och assistenter har genomförts inför varje terminsstart. Under 2020
skedde det den 15 januari och via Zoom den 24 augusti. Vid dessa tillfällen har kurs/cirkel-schemat
planerats i tiden och fastställts. Ansvariga handledare och biträdande assistent/er har utsetts till
samtliga kurser, studiecirklar och juntor.
Verksamheten i
siffror
Totalt antal medlemmar vid
årets slut
Totalt antal kurser/cirklar hela
året
Totalt antal elever
Totalt antal assistenter
Totalt antal handledare
Datorstugan/verkstaden antal
besökare
Öppet hus med PRO / SPF i
seniorhuset antal deltagare
Öppet hus
Seniorveckan, deltagare
Fredagsträffarna, delt.
Mobil-/pc junita &
övriga möten, delt.
Zoomutbildningar, delt.
Xenter 3 D-utskriftsteknik, deltagare
Xenter VR-info/teknik
deltagare

2020

2019

2018

2017

2016

2015

274

299

313

354

383

405

8
49
16
7

22
159
18
9

32
193
15
9

38
241
11
10

30
167
19
12

54
257
26
26

120

289

336

495

416

448

Inställt

70

88

57

60

58

Inställt

80
480

60
370

700

488

574

155

77

194
199
53
---

50
23

Kommentar: Från och med år 2018 har SNB associationsavtal med PRO och SPF, som innebär att
medlemmar i dessa föreningar ej behöver vara medlem i SNB för att gå kurser/cirklar.
Associations-avtalet innebär att resp. förening betalar en fast sammanlagd kursavgift per år för sina
medlemmar. Nedgången av ”totalt antal elever” förklaras av en övergång till de populära
mobiljuntorna, som startade 2018.

Kursverksamhet.
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Kurserna har före Coronapandemin genomförts i Seniorhuset i Tumba samt i ABF:s lokal (Mode 2) i
Hallunda. I Hallunda har mobiljuntor och bild- och släktforskningskurser/cirklar genomförts.
Mobiljuntorna för IOS (iPhone/iPad) och Android har under året varit en fortsatt succé och
välbesökta även i digital form via verktyget Zoom.
Nytt program för varje termin
För varje termin produceras ett nytt programblad, så även under 2020. Vårens program trycktes
upp och distribuerades. I samband med omläggningen till digital verksamhet gjordes stora
kommunikationsinsatser både via utskick och på webbplatsen för att nå ut till medlemmarna.
I april gick ett särskilt medlemsbrev ut med en påskhälsning och några tankar i Coronatider.
Höstens programblad distribuerades enbart digitalt via utskick och på webbplatsen. Därutöver har
programmet bland annat annonserats på kommunens webbplats och varit medskick vid
diskussioner med kommunen om vår verksamhet.
Lyckad Knutsfest 22 januari
Det var trångt och härlig stämning, liv och rörelse på Knutsfesten den 22 januari i Seniorhuset.
Fikabordet med bubbel, kaffe, smörgåsar, bullkransar, frukt och godis var populärt och uppskattat.
Tipspromenadens frågor var uppsatta runt om i Seniorhuset. På prisbordet fanns en hel del böcker:
Bli säker, Digitant och Husmoderns död var några titlar. Andra priser var fotcykelpump, LED-mössa,
joggingbälte med reflex och mycket annat. Raska fötter, tripp tripp, Raketen och plundring av
bordet med gottepåsar avslutade programmet. Dagen till ära var också Vårens
programblad upptryckt och klart. Drygt 70 personer deltog. Festgruppen bestod av Bengt
Andersson, Birgitta Strinnlund, Gunilla Sätterberg, Krister Calsson och Ulla Comérus.
Seniorssurfarna på SVT1
SVT spinner vidare på konceptet SeniorSurfarna. Under året har ett nytt program arbetats fram, vilket
kommer att visas 2021 Gunilla Sätterberg bidrog med inspiration till Seniorsurfarna 1 och Birgitta
Strinnlund har, under året, ingått i referensgruppen för den nya serien.
Annonsering
Annonsering av vårt digitala utbud har kunnat ske via kommunens webbplats under rubriken ”På gång
i Botkyrka”, och i lokaltidningen Mitt i Botkyrka har våra annonser kommit in under kommunens
aktuella händelser utan kostnad. Vid ett tillfälle kunde vi också annonsera via Botkyrkadialogen.
Seniorveckan ställdes in
Planeringen av Seniorveckan 2020 hann komma igång och vår tanke var att ha öppet hus kombinerat
med ett firande av Seniorhuset 10 år, men på grund av pandemin tvingades Botkyrka kommun, som
arrangerar Seniorveckan, att ställa in hela evenemanget.
Mer Digital
SeniorNet Botkyrka skulle vara med i Botkyrka kommuns satsning på Mer Digital (Telia projekt), som
syftar till att hjälpa fler kommuninnevånare att använda digitala verktyg. Detta blev som allt annat
uppskjutet, men så snart det blir aktuellt kommer vi återuppta de aktiviteter som planerades.

Kontakter med Botkyrka kommun
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Kurt Lundström har, sedan många år, förtjänstfullt hållit i kontakterna med kommunen. Kommunen är
en stor bidragsgivare för vår verksamhet tillika ägare av Seniorhuset, samt också huvudman för
äldreomsorgen. SeniorNet Botkyrka håller fortsatt kontakt med kommunen för att utveckla ett
samarbete som kan vara till gagn för båda parter. I vår så kallade ”kommungrupp” ingår Kurt
Lundström, Birgitta Strinnlund, Stig Marklund och Ulla Comérus.
Samverkan med SeniorNet Sweden
SeniorNet Botkyrka har två ledamöter som också är ledamöter i huvudorganisationen SeniorNet
Sweden. Ledamöterna är Eva-Britt Olsson och Birgitta Strinnlund.
Internetdagarna 2020
Birgitta Strinnlund deltog i de, för året digitala, Internetdagarna i november 2020, och följde främst
spåret ”Du, vi och digitaliseringen – skulle inte allt bli enklare?” Föreläsningarna finns också
publicerade på Youtube.
Nationella e-hälsodagen den 3:e december 2020
Owe Eriksson närvarade vid den årliga e-hälsodagen, som arrangeras av e-hälsomyndigheten. Målet
i Sverige är att bli världsbäst på e-hälsa 2025. Det innebär att mycket resurser läggs på
standardisering av hälsobegrepp och termer, utveckling av nya IT-lösningar, integration av
befintliga IT-system samt samordning av lösningar inom EU-området. Ett konkret resultat är att
lagen om Nationella Läkemedelslistan börjar gälla den 1 maj 2021 och därefter kan vården och
apoteken påbörja sin anslutning till det nya registret.
Fredagsträffar våren 2020
Fredagsträffarna under våren inleddes med temat Låna och läsa e-böcker med flera bibliotekstjänster.
Den första träffen genomfördes på plats på Biblioteket i Hallunda, men Tullingeträffen med
motsvarande program fick ställas in.
Fredagsträffarna under hösten 2020
Den 18 september behandlades Digital TV, 1177 Vårdguiden samt Alltid Öppet. Den 16 oktober
stod IT-utvecklingen 2020 på programmet. Den 13 november handlade om släktforskning och den 4
december avslutades höstterminen med rubriken ”Försök inte lura mig”. Samtliga träffar
genomfördes digitalt via Zoom.
Datorstuga/Datorverkstad
Datorstuga/datorverkstad har vi normalt i Seniorhuset i Tumba. När pandemin bröt ut öppnade vi till
att börja med en telefonsupport, men våra duktiga handledare övergick därefter till att hjälpa, de
medlemmar som behövde support, via Zoom och Teamviewer.
Lokaler och utrustning
SeniorNet Botkyrka hyr kansli/utbildningslokalen i Seniorhuset av Botkyrka kommuns
fastighetsförvaltning. Fastigheten har Internetuppkoppling via Botkyrka Stadsnät. Utbildningssalen i
Seniorhuset är utrustad med nio elevplatser med varsin laptop, en lärardator, en TV, en fast
monterad projektor, smartboard samt två skrivare. Vidare finns två overhead-kameror och en
”nyckelpiga” för att användas vid undervisning om mobiler. Kansliet är utrustat med tre
arbetsplatser med varsin dator vilka är kopplade till en skrivare. För surf-verksamheten finns
utlåningsplattor med både IOS- och Android-operativsystem
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Husmöten i Seniorhuset med PRO och SPF
På grund av pandemin hann vi bara genomföra tre möten under våren samt ett möte under hösten.
Den ekonomiska ställningen framgår av balans- och resultaträkningar. Styrelsen föreslår att årets
resultat överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen årsavgift för styrelsen i SeniorNet Botkyrka
ska tas ut. Medlemsavgifter inbetalas till SeniorNet Sweden och klubben erhåller ett bidrag per
medlem i enlighet med beslut, som fattas på SeniorNet Sweden årsmöte. Från och med den 1 januari
2021 gäller kalenderårsmedlemskap i SeniorNet.
Styrelsen framför sitt varma tack till alla som bidragit till att verksamheten fungerat väl och utvecklats
under året trots det besvärliga läget med helt uteblivna fysiska träffar.

Tumba den
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