
 

 
 

 

Verksamhetsberättelse 2022 

Styrelsen för SeniorNet Helsingborg avger följande berättelse över 

verksamhetsåret 2022. 

 

Styrelsen har under året haft följande sammanställning 

 

Vacant  ordförande 

Udo Jansen vice ordförande till 221228 

Marianne  Aldgård sekreterare 

Gunnar Cöster kassör 

Sven-Olof Olsson ledamot 

Guy Rosvall ledamot 

Bengt (Arne) Jönsson ledamot till 220928 

Britt Olsson ledamot  

Christer Eriksson ledamot  

 

Under året har styrelsen haft 12 protokollförda sammanträden plus 1 

konstituerande möte. 

 

Valberedning 

Vid årsmötet 2022-03-29 kunde ingen valberedning väljas. 

Vid mötet saknades förslag till valberedning och ingen anmälde sitt intresse 

självmant. 

Lars-Erik Larsson har varit föreningens enmans-valberedning sedan 2022 års 

årsmöte. 

 

Revisorer 

Jan Bergsten och Kaarina Andersson har varit föreningens ordinarie revisorer 

med Lisbeth Westerblad  som revisorssuppleant. 

 

Medlemsantal 

Den 2022-12-31 var antalet medlemmar 224 varav 137 kvinnor och 87 män. 

Föreningen har haft 15 hedersmedlemmar ( medlemmar över 90 år som ingår i 

föregående menings siffror ) under året. 

Styrelsen har påbörjat olika aktiviteter för att ha kvar de medlemmar vi har haft 

respektive har och för att värva nya medlemmar genom dessa satsningar.  



Annonsering i lokala tidningar, ordinarie helger och extra-upplagor, har fortsatt 

som tidigare efter en del arbete med anpassning till nya rutiner / regler. 

 

Kursverksamhet       

Under verksamhetsåret, vår och höst, har hållits kurser i smarta telefoner och 

surfplattor, Android och iOS operativsystem. Vi har även erbjudit praktiska 

kurser t.ex. parkera med mobilen, hålla och delta i Zoom-möten, skapa en 

fotobok eller video och använda Facebook. På hösten hölls även en 

informationskurs om Windows 11. I kursen IT-säkerhet hade vi hjälp av en 

kursledare från Vuxenskolan. 

Under våren genomfördes nio kurser med totalt 53 deltagare. En kurs fick tyvärr 

ställas in p.g.a. för få anmälda. Under hösten genomfördes åtta kurser med 

totalt 44 deltagare. Tre kurser fick ställas in då för få anmält sig. 

Aktiva kursledare och assistenter under året har varit 13 medlemmar, som ställt 

upp ideellt. Styrelsen arbetar ständigt med att få flera att engagera sig som 

kursledare eller ställa upp som assistenter. Är vi många som hjälps åt kan vi 

ordna flera intressanta kurser. 

Vi har lokaler och utrustning som inte utnyttjas fullt ut och vi har idéer till nya 

kurser. Så länge vi saknar kursledare och assistenter blir det svårt att kunna 

erbjuda fler nya kurser. 

 

IT-café  

Alla, medlemmar såväl som intresserade som inte är medlemmar, har varit och 

är välkomna till IT-café. Styrelsens medlemmar turas om som värdar, två varje 

annonserad onsdag klockan 1000-1200. Antalet närvarande per onsdag 

varierar från 2 ( värdar ) till 10 ( värdar+besökare )  – en blandning av 

intresserade som inte är medlemmar och medlemmar. Alla som kommer 

inbjuds till en ”kopp”, att vara med i eventuellt pågående diskussion, få svar på 

frågor om SeniorNet Helsingborg eller få hjälp att anmäla sig som ny medlem 

och / eller till någon kurs.   

 

IT-support  

Till IT-support på torsdagseftermiddagarna kan man som SeniorNet medlem 

komma med sina IT problem, som kan gälla datorn, surfplattan eller den smarta 

telefonen och få personlig support. Problemen kan vara stora och komplexa 

eller små och enkla och nästan alltid klara supportgruppen att enskilt eller 

gemensamt lösa problemen. Man kan såklart även komma bara för att diskutera 

med andra likasinnade eller ta en kopp kaffe.  

 

Administrationsgruppen  

Gruppen är mycket viktig för föreningen. Den har hand om utrustningen, köper 

in och installerar samt instruerar/hjälper kursledare/assistenter. Inför varje 

kursstart uppdateras datorerna och konton för respektive kurs iordningställs. 



Även under terminerna har kursdatorerna uppgraderats med senaste versioner 

av Windows 10 och Windows-säkerhet. Under året har det också köpts och 

drifttagits 2st nya bärbara datorer med Windows 11 och 1st ny Android 

surfplatta. SeniorNet Helsingborg ligger klart i framkant vad gäller datorteknik 

och utrustning. Gruppen ser till att det tekniska och all annan utrustning hålls i 

bästa skick. 

 

Lokaler och utrustning 

Ansvarig för lokaler har sett till att lokalerna är i bra skick.. Långvariga problem 

med nyckelbrickor och dörröppnare har efter utdragen kommunikation med 

hyresvärden lösts efterhand. 

Inköp av utrustning / förbrukningsvaror hanteras sedan hösten 2022 av två 

styrelsemedlemmar.  

  

Aktivitets- / Marknadsförings-gruppen    

Övrig verksamhet 

Under våren har vi haft två medlemsmöten varav det ena var årsmötet. Alla 

möten har hållits på Träffpunkt Ringstorp på Kurirgatan. Årsmötet hölls den 29 

mars och första medlemsmötet den 19 april. Medlemsmötets program bestod 

av två intressanta föredrag. Först ut var det vår egen medlem Guy Rosvall  

som berättade om Skeppshunden ”Kuling” en sann skröna från de sju 

haven. Därefter föreläste Mickey Missler från NTI-gymnasiet om 2000-talet – 

en framtida mardröm. Han berättade om vilka spår vi lämnar efter oss och hur 

kan vi hjälpa kommande generationer att förstå vår tid?     

 

Den 17 maj genomförde föreningen en utflykt där vi åkte på vackra 

försommarvägar till Åsljungagården. Där intogs en god lunch och efter att vi 

bekantat oss med de vackra omgivningarna fortsatte resan till Knäred. Där 

besökte vi en gammal vattenkvarn som varligt restaurerats och även var 

museum för att visa bygdens historia. Resan uppskattades mycket då färden 

gick över Söderåsen på vägar där många av deltagarna inte tidigare hade 

färdats. Guys guidning uppför och på Söderåsen med många intressanta och 

roliga detaljer blev, tack vare hans uppväxt i närheten och berättarförmåga, en 

mycket trevlig upplevelse. 

 

På hösten var första medlemsmötet den 4 oktober. Återigen två intressanta 

föreläsningar där författaren Conny Palmqvist var först ut och berättade om sin 

bok Sundets röda nejlikor, om hur danska flyktingar räddades under andra 

världskriget. Därefter föreläste Hans Nilsson från Malmö om Missing People 

och det fantastiska arbete de utför. 

Höstens andra medlemsmöte var den 1 november och då hade vi bara en 

föreläsning eftersom styrelsen hade en del föreningsinformation att delge våra 

medlemmar bl a Verksamhetsplan  och Budget för 2023. Behöver jag vara 

rädd eller skall jag vara försiktig? var Peter Karströms titel på sin 



föreläsning. Peter är kommunpolis i Helsingborg och berättade mycket 

intressant om brottsutvecklingen i stan och vad vi behöver tänka på. 

På våra möten lyssnar vi på intressanta föredrag men har också varje gång 

trevligt umgänge med kaffe och kakor.  

 

Den 10 oktober bjöds intresserade medlemmar på förmiddagsfika i HYCs 

klubblokal i Norra Hamnen. 

Under oktober/november hade vi mer sociala aktiviteter genom att vi bjöd in till 

två lunchturor på AURORA med sammanlagt 53 deltagande. 

Sista medlemsmötet för året var jullunchen den 16 december. Vi startade med 

glögg och därefter serverades en tallrik med julens läckerheter. Till kaffet 

underhöll sångerskan Sonja Streuli med programmet Vinterglans i juletid. 

Sonja Streuli uppmärksammades mycket tack vare hennes vackra röst. 

 

Slutord  

2022 kändes nästan som ett normalt år – föreningens aktiviteter har i stort 

fungerat som före pandemin. Vissa frågor kräver dock, precis som före 

pandemin, fortsatt uppmärksamhet: svårigheten att engagera medlemmar eller 

nya medlemmar till uppdrag i styrelsen, att engagera fler till de olika aktivitets-

grupperna, att kunna erbjuda våra medlemmar nya intressanta kurser.  

 

Styrelsen beslutade att representanter för föreningen besöker pensionärs-

föreningar och bibliotek för en presentation av SeniorNet Helsingborg. Vår 4-

sidiga broschyr delas ut vid dessa besök. Styrelsen beslutade även att låta 

Sundskanalen göra en videoinspelning för visning på TV som började lagom till 

VT23s kurssläpp. Videoinspelningen finns på vår hemsida.  

Kommunens tidigare omtalade rapportings-system R-bok har börjat tillämpas 

under året både avseende kurser och olika möten. 

 

Följande, kopierat ur föreningens stadgar, kan tjäna som påminnelse om 

föreningens syfte: 

• Verka för att främja äldre ( 55 +) personers användning av 
informationsteknikens möjligheter. 

• Ordna regelbundna träffar med tillgång till datorer, surfplattor och 
motsvarande i och för utbildning och träning. 

• Stimulera föreningens medlemmar till ökad social samvaro. 

Ett stort tack till föreningens arbetsgrupper, kursledare och assistenter, 

supportgivare och värdar för IT-café och IT-support, webb-ansvarig, revisorer 

och alla andra. Tack för all den tid ni har lagt ner under era engagemang för 

föreningen under verksamhetsåret 2022. Utan er hade vi inte kunnat bedriva 

den verksamhet vi haft. 

 



Vi kan vara stolta över vår förening SeniorNet Helsingborg. För att vi skall 

kunna fortsätta att utveckla föreningen behöver vi fler intresserade 

medlemmar som är beredda att delta i hanteringen av någon / några av 

föreningens olika aktiviteter som styrelsemedlem eller allmänt aktiv. 

Intresserade är välkomna att kontakta valfri styrelseledamot eller kursledare 

med sina förslag. 

 

Styrelsen SeniorNet Helsingborg  
2023-03-06 
 

 


