SeniorNet Skutskär/Älvkarleby byter namn
Föreningen planerar att göra ett namnbyte till SeniorNet Nedre Norrland. Detta av två anledningar,
dels att föreningens nuvarande säte är i Älvkarleby Kommun, dels att möjligheten att söka
föreningsbidrag från kommunen begränsas till denna kommun.
Älvkarleby Kommun har ca 9000 invånare och har till 2019 främst varit det rekryteringsunderlag som
SeniorNet Skutskär/Älvkarleby har kunnat rekrytera från.
2019 har föreningen etablerats i Gävle som har ca 100 000 invånare, och därför har
rekryteringsbasen ökat och även medlemsantalet. Samarbetsavtal upprättades med
Studiefrämjandet Mitt och kurser har sedan dess genomförts också i Gävle med gott resultat.
Problemet med det nuvarande föreningsnamnet har varit av två slag. Vi har för åldersrika i Gävle inte
varit sökbara för Gävleborna på Internet. Vi har inte kunnat söka bidrag från Gävle Kommun.
Efter en förfrågan från Studiefrämjandet om vår förening skulle kunna etablera verksamhet i
Söderhamn och Bollnäs, och på sikt även i Sandviken, så genomför vi nu ett arbete med att etablera
oss på de orterna, och det kan vi inte göra, med nuvarande föreningsnamn. Detta sker i samverkan
med Studiefrämjandet Mitt.
Eftersom det är svårt att bygga upp en medlemskader på små orter i landet, så beslöts, vid senaste
årsmötet, att bilda en paraplyorganisation, liknande den som SeniorNet Sweden har, med en
huvudförening som har ett antal ingående verksamhetsorter, som då skulle benämnas med
SeniorNet och namnet på orten där verksamheten genomförs. Till exempel SeniorNet Gävle,
SeniorNet Skutskär.
Nu stundar ett arbete med att förändra stadgar, informationsmöten på de nya orterna,
annonseringar, ordna kursledare mm. Första planeringsmötet genomför vi den 4:e maj, och den nya
organisationen, skall börja gälla efter årsmötet i slutet av februari 2023 (om årsmötet så beslutar).
Uppstart av kursverksamhet påbörjas redan innevarande höst med bibehållet föreningsnamn, och då
med början i Söderhamn och Bollnäs, och som tidigare i Skutskär och Gävle.
Samarbetet med Studiefrämjande Mitt gör att vi med den tänkta organisationen skall kunna etablera
oss på de nya orterna. Studiefrämjandet administrerar kurskatalog, kursanmälningar och även
arvoden till kursledare, genom att stå för arbetsgivaravgifter, skatteinbetalningar, och resekostnader
för kursledare. Detta gör att vi kan engagera kursledare och handledare, som får en ersättning för
utfört arbete, och det är klart intressantare än volontärarbete.
Studiefrämjandet kommer också vara behjälpliga med att söka föreningsstöd, annonseringar,
kurslokaler, trycktjänster mm. Kontakter med Arbetsförmedlingen, PRO, SPF och skolor kommer att
genomföras i rekryteringssyfte.
Föreningar inom SeniorNet som är belägna i glesbygd, eller på mindre orter kan, med fördel följa vårt
exempel.
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