Uppdatering / sammanfattning av VT 2022 …………..
……….. vad har hänt, vad händer, vad har vi att se fram emot.
Året började med kursinfo följt av kursläpp – som vanligt i början av januari. Vårens Kickoff
den 25/1 samlade alla engagerade i kursverksamheten för de sista förberedelserna inför
kursstart den 8/2. Glädjande att vi kunde erbjuda våra medlemmar sammanlagt 10 kurser
under VT22 ( Vårterminen22 ).
Den 16/2 och 17/2 började IT-café respektive IT-support sin verksamhet. Antalet besökare
varierade under våren från inga besökare någon gång till
fullsatt andra gånger. Flertal nya medlemmar registrerades
efter att ha sett våra tidningsannonser och många
medlemmar fick hjälp med olika problem i hantering av sina
olika enheter – mobiler, laptops och fasta datorer. Under
våren kom allt från 2 till 8 besökare, normalt mellan 3 till 5, till
IT-café och IT-support; det verkar finnas ett klart samband
mellan antal besökare och vår annonsering i HD. Även intresserade som inte är medlemmar
är välkomna till IT-café.
Nästa större händelse var föreningens årsmöte den 29/3. Ett livligt möte som ajournerades
p.g.a. att val av ordförande och styrelseledamöter inte kunde lösas.
Omedelbart efter påsken, den 19/3, träffades intresserade medlemmar till vårens
medlemsmöte. Vi lyssnade på Guys ( medlem i föreningen
) trevliga berättelse om skeppshunden KULING, en sann
skröna från de sju haven. Efter pausen med kaffe och
kakor höll Mickey Missler, ”gammal bekant” från NTIgymnasiet, ett intressant anförande: ”2000-talet – en
framtida arkeologs mardröm. Hur kommer forskare och
arkeologer se tillbaka på 2000- talet?” Som avslutning
lämnade Mickey tips och idéer för att säkra information
om vår tid. Stort TACK till Aktivitetsgruppen för en mycket trevlig träff.
Onsdag den 20/4 var vårens sista kursdag. Av de ursprungligen erbjudna 10 kurserna kunde
9 genomföras; dvs endast en kurs ställdes in. Flera kurser var å andra sidan fullbokade vilket
resulterade i totalt 53 kursdeltagare.

Den nuvarande styrelsen höll sitt sista möte den 9/5. Under mötet avhandlades
rutinärenden och slutplanerades fortsättningen den 24/5 av det ajournerade mötet.
Härnäst förbereder sig 28 anmälda, medlemmar och medföljande, till vårens bussutflykt
den 17/5 ”Ut i den vackra skånska naturen där bokträden står i sin skiraste grönska”. Vi får
guidning under resan och stannar bl. a. vid EFS Kyrkans kursgård för gårdens berömda
lunch och Mötesplats Kvarnen i Knäred för kafferast; här får vi även ta del av kvarnens
historia samt guidning i kvarnen och museet.
Den 23/5 bjuder föreningen alla aktiva på den traditionella vår-turan. Cirka 20 anmälda
kommer att tura 2-3 gånger ( några glada festprissar kanske ännu fler ggr ) fram och tillbaka,
umgås, äta och dricka gott och kanske få njuta av en vacker solnedgång över Kattegatt.
Fortsättningen av det ajournerade årsmötet är förberett till den 24/5. Alla frågor utom val
av ordförande och nya ledamöter avhandlades på det ajournerade årsmötet den 29/3.
Valberedningen lämnar sina förberedda förslag avseende både ordförande och ledamöter
efter de inledande punkterna vid mötet. Röstar årsmötet för dessa förslag får föreningen
åter en ordförande och fortsätter att ha en fulltalig styrelse. Aktivitetsgruppen lyckades,
trots kort varsel, boka den vanliga lokalen på Träffpunkt Ringstorp; efter mötet bjuder
föreningen på kaffe med kakor. Alla uppmanas att anmäla sig – det blir ett viktigt möte!
Efter den nya styrelsens beslut om möten och/eller andra händelser följer ett solrikt
sommaruppehåll – hoppas vi - med lagom mycket regn. Höstens kursplanering är, med
erfarenhet från corona-åren, senarelagd till början av augusti. Detta ger en bättre överblick
inför hösten med tillräcklig tid för kursinfo till medlemmarna, kurssläpp och Kursgruppens
kickoff inför kursstarten i september.
Vår förhoppning är att tillräckligt många medlemmar engagerar sig i föreningens skötsel
framöver. Då finns det goda förutsättningar att föreningen skall kunna erbjuda våra
medlemmar aktiviteter - IT-café, IT-support, kurser och andra aktiviteter - som hittills.
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