
   

 

Verksamhetsplan år 2023 för SeniorNet Helsingborg            

 

Föreningens ändamål:  
Föreningens ändamål är oförändrat -  nämligen att hjälpa våra medlemmar att 

följa med i IT-utvecklingen, uppdatera sina kunskaper i hantering av datorer, 
smarta telefoner samt annan liknande utrustning. Sökandet efter nya ämnen 
för våra kurser och kursledare att leda dessa förhoppningsvis nya kurser 
fortsätter oförminskat. För denna målsättning söker vi även samarbete med 
andra organisationer. Vår satsning på ökade, nya och redan prövade, sociala 
aktiviteter fortsätter oförminskat – med och utan IT-inslag. 
 
 

Verksamheten: 
Kurser 
Kursverksamheten är en av föreningens viktigaste aktiviteter ( övriga är IT-café, 
IT-support, Medlems-möten / -aktiviteter ). Vår målsättning är att varje år 
kunna erbjuda upp till ett 30-tal kurser fördelat på vår- och höst-termin. 
Kursverksamheten omfattar utbildning om datorer - oftast på föreningens 
datorer – men även surfplattor och smarta telefoner på medlemmarnas egna 
enheter. Hantering av olika program och appar är givetvis en del i utbildningen. 
I framtiden måste vi planera för fler kurser som handlar om nya/aktuella 
ämnen.  Kursgruppen planerar kursverksamheten i samarbete med kursledare 
och assistenter. Liksom våra medlemmar är våra handledare 55+. 
  
Inför vår- respektive höst-termin diskuteras / fastställs val av kursämnen och 
beslutas kursscheman vid 2 olika tillfällen. För att få fler medlemmar att 
engagera sig som kursledare, assistenter eller aktiva i allmänhet diskuterar / 
söker vi olika sätt att uppmuntra eventuellt intresserade.  
 

 

IT-café 
IT-café har öppet alla helgfria onsdagar 10.00-12.00 med undantag för 
sommaruppehåll och juluppehåll. 
 



Till vår IT-café är alla, medlemmar och även intresserade som inte är 
medlemmar, välkomna att lyssna och diskutera IT-frågor. Våra handledare finns 
på plats och leder diskussionerna samt tar upp aktuella frågor eller något 
specifikt tema enligt de närvarandes förslag.  Detta presenteras på vår smart TV 
så att alla kan delta i diskussionen. Blivande medlemmar får, om så önskas, 
hjälp med att registrera sig som nya medlemmar. 
 

IT-support 
IT-support för medlemmar är öppet alla helgfria torsdagar 13.00 -15.30 med  
undantag för sommaruppehåll och juluppehåll. 
Här får medlemmarna personlig hjälp av våra tekniker, handledare och 
värdinnor. Det kan vara support med tekniska frågor om datorer, surfplattor 
och smarta telefoner. Man behöver inte ha några problem för att komma till IT-
support. Alla är välkomna att under trivsamma former få möjlighet att träffas 
och diskutera med andra medlemmar i vårt fikarum.  
 
 

Medlemsmöten (inklusive årsmöte)  
Utöver schemalagda aktiviteter har vi varje vår och höst två medlemsmöten (på 
våren ett medlemsmöte och årsmötet) till vilka vi bjuder in personer som håller 
föredrag om aktuella och intressanta ämnen, helst IT relaterade. 
Medlemsmötena inklusive årsmötet har vi på DHS Ringstorp för att få plats 
med ett större antal deltagare. Såklart serveras det också kaffe på dessa möten 
och vi har en trevlig social samvaro. 
Vår målsättning för 2023 är att hejda minskningen av antalet medlemmar som  
orsakades av pandemin. Under hösten 2021 började vi att dela ut uppdaterade 
flygblad och folders med information om SeniorNet Helsingborg inom 
kommunen i allmänhet och till exempel hos Pensionärs-föreningar. Föreningen 
måste ”synas i samhället”. Denna satsning har fortsatt våren 2022 och 
fortsätter i ökad omfattning hösten 2022 och framåt.  

 

Vi är för närvarande 208 medlemmar (Heders-medlemmar och betalande). 

Med planerade satsningar räknar vi med att fortsatt kunna  

- behålla våra nuvarande medlemmar  
- locka tillbaka tidigare medlemmar  
- värva nya medlemmar.  

Sammanlagt räknar vi med att kunna bli 220-240 medlemmar år 2023.  

 



Social samvaro genom medlemsmöten, utflykter och jullunch 
För att främja den sociala samvaron inom föreningen ordnar vi varje vår en 

bussresa till något intressant resmål. Och 
naturligtvis ordnar vi jullunch med underhållning 
och god mat. SeniorNet Helsingborg bjuder på 
”fika” vid alla aktiviteter i föreningens lokaler. Vi 
fortsätter våra ansträngningar att kunna erbjuda 
våra medlemmar ytterligare träffar utöver redan 

kända. 

Hemsida, medlemsbrev och annonsering 
Våra medlemmar informeras om föreningens aktiviteter via vår hemsida och 
medlemsbrev (e-postutskick). Intresserade, förhoppningsvis blivande 
medlemmar, nås av information om SeniorNet Helsingborg via hemsidan och 
regel- bunden annonsering i dagspressen.  

 

Lokaler       
SeniorNet Helsingborgs postadress är Larmvägen 4c, 254 21 Helsingborg.   där 
även Kurslokalen finns. Föreningslokalen finns på Larmvägen 8a med ingång på 
gaveln. Lokaler och inredning kräver kontinuerlig vård och underhåll som 
administreras av ansvarig medlem.  

 

IT utrustning  

För att SeniorNet skall kunna bedriva en bra verksamhet krävs att det finns en 
modern IT-utrustning i form av nätverk, datorer med programvaror och 
presentationsutrustning. För underhåll, uppdateringar och förnyelse finns en 
Admin-grupp. Gruppen genomför kontinuerligt underhåll och uppdatering av 
utrustningen samt föreslår utbyte/inköp av utrustning och programvaror när så 
behövs. 

För kommunikation vid digitala möten och eventuellt digitala kurser har 
föreningen en Zoom Pro licens och en fristående webkamera. En ny dator med 
Windows 11 har också införskaffats. 

Samarbete   
Vuxenskolan: Kursverksamhet, försäkring för kursdeltagare. 
Kommunen: stöd/bidrag, som numera söks via nya Rbok-sytemet, för 
föreningens administration och dess olika aktiviteter. Deltagande i några av 
kommunens projekt efter inbjudan från kommunen. 
 



Pensionärsföreningar: vi har påbörjat och kommer att utöka kontakter med 
pensionärs- föreningar och andra Senior-grupper – t ex Träffpunkter.  
 
NTI Gymnasiet, Helsingborg: Tyvärr kunde vi inte planera för någon praktikant 
från NTI Gymnasiet under pandemin. Vi hoppas på förnyat samarbete under  
2023. 
 

Aktiva i föreningen  
Styrelsemedlemmar, valberedning, ansvariga för olika grupper/ 
aktiviteter, kursledare, assistenter   
Styrelsen fortsätter sina ansträngningar att få fler medlemmar att engagera sig 
aktivt i föreningen. Detta gäller för alla typer av befattningar; medlemmar 
informeras regelbundet om behovet  i medlemsbrev och vid olika 
medlemsmöten och andra kontakter. 

 

Styrelsen i SeniorNet Helsingborg mars 2023 

 

 

 

 

 

 


