Verksamhetsberättelse
2020

Verksamhetsberättelse för år 2020
Vi i styrelsen för SeniorNet Malmö överlämnar härmed stolt över verksamhetsberättelsen 2020 till
årsstämman. Verksamhetsberättelsen är upplagd efter hur den tvååriga verksamhetsplanen för
2020 och 2021 skrevs med syftet att underlätta måluppföljning.
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Interna sammanträden
Styrelsen har mellan 1 januari 2020 och 31 december 2020 haft 9 styrelsemöten.
Årsmöten
SeniorNet Malmö höll ordinarie årsmöte den 3 juli 2020 för verksamheten 2019 med
videotjänsten Zoom.
Medlemmar
Medlemsantalet den 31 december 2020 var 496 medlemmar.
SeniorNet Malmö har genomfört eller deltagit i följande aktiviteter
• 1 årsstämma
• 1 konstituerande möte
• 1 årsstämma (SeniorNet Sweden)
• 9 styrelsemöten
• 4 funktionärsträffar
• 2 budgetmöten
• 5 kursplaneringsmöten
• 13 IT-caféer
• 12 kurser
• 10 föredrag
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SeniorNet Malmö är medlem i följande organisationer
SeniorNet Sweden är riksorganisation för landets 45 lokala SeniorNet-föreningar och samlar drygt
9 000 medlemmar. SeniorNet Sweden har i över 20 år inspirerat seniorer att lära sig mer om IT.
Det har gett fantastiska resultat och bidragit till ett ökat digitalt innanförskap för seniorer.
SeniorNet Swedens idé är ”Seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet.”
Arbetsgivaralliansen är arbetsgivarorganisationen för ideella och idéburna organisationer och
organiserar arbetsgivare som drivs av ett ideellt eller idéburet engagemang. Arbetsgivaralliansen
bidrar med professionell arbetsgivarkompetens i alla frågor som rör förhållandet mellan
arbetsgivare och arbetstagare, till exempel i arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap och lönebildning.
Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation (MIP) är en unik organisation som tillvaratar och
företräder de ideella föreningarna i Malmö. MIP stimulerar till mångfald samt är aktiv i projekt
som leder till föreningsutveckling. Medlemskap i MIP får den ideella förening som är demokratisk
och har verksamhet i Malmö. MIP har inget vinstsyfte och är partipolitiskt och religiöst obunden.
SeniorNet Malmö samarbetar med följande föreningar
SeniorNet Malmö samarbetar med DIS Syd, en ideell regionförening för södra Sverige (Skåne,
Blekinge och södra Halland) till DIS, föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Samarbetet med
DIS Syd innebär att de får tillgång till IT-café Bellevue Park i utbyte mot att de ger föreningens
medlemmar handledning i släktforskning.
SeniorNet Malmö samarbetar med följande företag
SeniorNet Malmös samarbeten med företag ska vara helt utan vinstintresse och ha anknytning till
IT samt ses som en förmån till gagn för föreningens medlemmar. Under 2020 samarbetade
föreningen med företagen Doro, Joint Academy och Neki.
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Allmänt om verksamheten
SeniorNet Malmö är en allmännyttig ideologiskt och politiskt obunden ideell förening. Föreningen
bildades 1997 och har idag runt 500 medlemmar med verksamhet på tretton platser i Malmö med
omnejd. Syftet med verksamheten är att främja seniorers användning av informationsteknikens
möjligheter till kommunikation och informationstjänster. Föreningen ska verka för att möjligheter
att använda denna teknik ska anpassas till seniorers behov.
Styrelsen har under 2020 haft nio protokollförda sammanträden plus det konstituerande
styrelsemötet. Styrelsen har använt sig av e-post, telefon, Zoom, DocuSign och Google G Suite.
Föreningen har haft ett bra år trots coronapandemins inverkan på verksamheten. Vi har utbildat
många medlemmar i videotjänsten Zoom så att de kan ta del av våra digitala kurser, föredrag och
möten. Vi kan konstatera att vi gör ett bra bokslut för det gångna året. Verksamheten förnyas och
utvecklas, ekonomin är god och fler hjälper till med föreningsaktiviteterna. Mot denna bakgrund
hoppas vi se framemot ett nytt fint år som positiv social kraft i Malmö.
Styrelsen har under 2020 främst arbetat med att:
•
•
•
•

utbilda medlemmar i digitala verktyg
engagera och fortbilda handledare och förtroendevalda
arrangera kurser och föredrag
söka ekonomiska bidrag och sponsorer

Under det första styrelsemötet fastslogs följande arbetsfördelning:
•
•
•
•
•
•
•

Ordförande Dan Östergaard
Vice ordförande Ingrid Lindberg
Kassör Ingrid Nordén
Ledamot Jan Andersson
Ledamot Lisbeth Hansson
Suppleant Anette Hedén
Suppleant Lola Larsson
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Ekonomin
SeniorNet Malmös ekonomi är god med en buffert att användas vid uteblivna bidrag t.ex. till
anställdas löner, lokal- och kommunikationskostnader. Den goda kontrollen över föreningens
budget har uppnåtts genom budgetplanering, kostnadskontroll och väl fungerande administration.

Föreningsutveckling
SeniorNet Malmö är en ideell förening och drivs av ideellt engagerade förtroendevalda och ledare.
En viktig del för att verksamheten ska fungera och utvecklas är möjligheten till intern och extern
fortbildning i relevanta IT-områden. Det är nödvändigt för att SeniorNet Malmö ska upplevas som
en relevant verksamhet för våra medlemmar och samarbetspartners.

IT-caféer
SeniorNet Malmö har under årets första två månader varit verksam på tretton IT-caféer. Dessa
fyller en viktig social funktion och här ges möjlighet för seniorer få hjälp, stöd och utbildning inom
den digitala informationstekniken.
Coronapandemin har under resten av året inneburit stora omställningar för Malmös föreningsliv.
Med omtanke om medlemmars och funktionärers hälsa pausades all verksamhet på föreningens
samtliga IT-caféer. Vår verksamhet flyttades ut till digitala kanaler där medlemmar fick möjlighet
delta i kurser och föredrag online.

Kurs- och föredragsverksamhet
SeniorNet Malmö erbjuder seniorer ta del av aktuella kurser och intressanta föredrag. Kurserna
och föredragen är öppna för alla seniorer. Utbudet är brett tack vare engagerade, duktiga
kursledare och föredragshållare.

Filialverksamhet
SeniorNet Malmö är en av de största föreningarna inom riksorganisationen SeniorNet Sweden och
med det följer både rättigheter och skyldigheter. Föreningens filialverksamhet i Lund har fördjupat
sitt samarbete med Lunds kommun.
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Slutord
Verksamheten har stärkts under året som gått tack vare stort engagemang från föreningens
medlemmar och ideella krafter. För att upprätta kontinuitet och framförhållning krävs fortsatt
engagemang, resurser och samverkansarbete samt en lång planeringshorisont för att bedriva
verksamheten. Det är styrelsens förhoppning att så kommer ske även i år.
Styrelsen tackar alla medlemmar, nya som gamla, som delat sitt stöd, glädje och engagemang
under verksamhetsåret. Styrelsen tackar även SeniorNet Sweden, Malmö Stad, Lunds kommun,
Stiftelsen Ernst Kruses fond, Carl Jönssons Understödsstiftelse, Studieförbundet Vuxenskolan,
NTI-gymnasiet, DIS Syd, Joint Academy, Doro och Neki för allt stöd och fina samarbete.
Malmö 20 mars 2021
Styrelsen SeniorNet Malmö
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