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Verksamhetsberättelse för år 2022 
 

Vi i styrelsen för SeniorNet Malmö överlämnar härmed stolt verksamhetsberättelsen 2022 till 

årsstämman. Verksamhetsberättelsen är upplagd efter hur den tvååriga verksamhetsplanen för 2022 

och 2023 skrevs med syftet att underlätta måluppföljning. 

 

Föreningsinformation 

 

Styrelse 

Dan Östergaard ordförande 

Ingrid Lindberg 1:e vice ordförande och sekreterare 

Ulrika Ostermann 2:e vice ordförande 

Svetla Thune kassör 

Amanda Weidstam ledamot 

Jan Andersson suppleant 

Curt Hornemark suppleant 

 

 

Revisorer 

Petter Rankell auktoriserad revisor, Grant Thornton 

Torsten Lidén internrevisor 

Eva Winberg internrevisor 

Thomas Christenson revisorssuppleant 

 

 

Valberedning 

Håkan Werner sammankallande 

Stefan Bolin  

Lola Larsson 

 

 

Verkställande utskott 

Dan Östergaard utskottets ordförande 

Ingrid Lindberg 

Ulrike Ostermann 

Håkan Werner 

 

 

Utskottet för föreningsstyrning 

Håkan Werner utskottets ordförande 

Stefan Bolin 

Thomas Christenson  

Lola Larsson 

Torsten Lidén 
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Utskottet för interna frågor 

Ingrid Lindberg utskottets ordförande 

Jan Andersson 

Curt Hornemark 

Svetla Thune 

Eva Winberg 

Johan Ekblad representant Studieförbundet Vuxenskolan 

 

 

Utskottet för externa frågor 

Ulrike Ostermann utskottets ordförande 

Péter Bódis 

Amanda Weidstam 

 

 

Arbetsgruppen för IT-utrustning 

Jan Andersson 

Stefan Bolin 

 

Volontärer 

Jan Andersson 

Péter Bódis 

Stefan Bolin  

Thomas Christenson 

Robert de Maré 

Cecilia Denne   

Per Fridh  

Lisbeth Hansson  

Anette Hedén 

Curt Hornemark 

Michael Hägglin 

Lennart Ilestam 

Anne Juhlin  

Lola Larsson  

Torsten Lidén  

Ingrid Lindberg 

Ann Löfstrand 

Ulf Mörling 

Ulrike Ostermann 

Irene Pegreus 

Stefan Persson 

Svenanders Rudefalk 

Svetla Thune 

Anders Waldemarsson 

Amanda Weidstam 

Håkan Werner 

Eva Winberg 

Dan Östergaard 
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Anställda 

Erik Fridolf 

Therese Persson 

 

 

Interna sammanträden 

Styrelsen har mellan 1 januari 2022 och 31 december 2022 haft 9 styrelsesammanträden. 

 

 

Årsmöten 

SeniorNet Malmö höll ordinarie årsmöte den 19 mars 2022 för verksamheten 2021. 

 

 

Extra föreningsstämma 

SeniorNet Malmö höll extra föreningsstämma den 24 september 2022 för att behandla ett förslag till 

nya stadgar. 

 

 

Medlemmar 

Medlemsantalet den 31 december 2022 var 481 medlemmar. 

 

 

SeniorNet Malmö har genomfört eller deltagit i följande aktiviteter 

• 1 årsstämma 

• 1 konstituerande möte 

• 1 extra föreningsstämma 

• 1 årsstämma (SeniorNet Sweden) 

• 1 firande av föreningens 25-årsjubileum 

• 1 medlemsutflykt till Bornholm 

• 1 politikerutfrågning på Malmö stadsbibliotek 

• 2 föredrag på Malmö stadsbibliotek 

• 9 IT-caféer 

• samt ett flertal föreningsmöten, träffar och kurser 
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SeniorNet Malmö är medlem i följande organisationer 

SeniorNet Sweden är riksorganisation för landets 40 lokala SeniorNet-föreningar och samlar drygt 

7000 medlemmar. SeniorNet Sweden har i över 25 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 som lär seniorer använda digital teknik.” 

 

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 företag 

SeniorNet Malmös samarbeten med företag ska ha en anknytning till IT och komma till gagn för 

föreningens medlemmar. Under 2022 sponsrades föreningen av Parkering Malmö som vill bidra till 

att seniorer får ökad digital kunskap och av Doro, ett företag som erbjuder seniorer tekniska 

lösningar för ett aktivt och oberoende liv. 
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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 ett tiotal platser i Malmö med 

omnejd. Syftet med verksamheten är att främja seniorers användning av digital teknik för ökad 

delaktighet i dagens digitala samhälle. 

 

Styrelsen har under 2022 haft tio protokollförda sammanträden inklusive det konstituerande 

styrelsesammanträdet. Styrelsen har i sitt arbete använt sig av e-post, telefon, Zoom, DocuSign och 

Microsoft 365. 

 

Tre arrangemang under 2022 önskar styrelsen särskilt nämna: 

• SeniorNet Malmö arrangerade en politikerutfrågning den 24 augusti på Malmö stadsbiblio-

tek. Syftet med utfrågningen var att dels lyfta fram seniorers digitala utanförskap i Malmö, 

dels att få svar från politikerna om vad de tänker göra för att förbättra seniorers möjlighet att 

bli digitalt delaktiga i dagens moderna samhälle i Malmö.  

• SeniorNet Malmö höll en extra föreningsstämma den 24 september i Landstingssalen på 

Malmö Rådhus för att avhandla ett förslag till nya stadgar. 

• SeniorNet Malmö firade 25-årjubileum 2022, vilket avhölls den 24 september på 

Rådhuskällaren efter att den extra föreningsstämman var genomförd. 

 

Styrelsen kan tacksamt konstatera att föreningens samtliga volontärer har varit mycket engagerade 

med sin tid och sin kraft för att driva verksamheten framåt. Varmt tack för er insats! 

 

Vi ser nu fram emot ett fint 2023 som en positiv social kraft i Malmö. 

 

 

Styrelsen har under 2022 främst arbetat med att: 

 

• återstarta IT-caféer 

• engagera och fortbilda volontärer 

• påverka politiker 

• marknadsföra föreningen 

• förändra föreningens arbetssätt 

• söka ekonomiska bidrag och sponsorer 

 

 

Under det första styrelsemötet fastslogs följande arbetsfördelning: 

 

• Dan Östergaard Vision och övergripande ansvar. 

• Ingrid Lindberg  Ansvarig för kansli, medlemsregister och utskottet för interna frågor. 

• Ulrike Ostermann Ansvarig för kursplanering och utskottet för externa frågor. 

• Svetla Thune Ekonomiansvarig. 

• Amanda Weidstam Ansvarig för extern kommunikation. 

• Jan Andersson Ansvarig för handledarna och IT-utrustning. 

• Curt Hornemark Ansvarig för föredragsplanering. 
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Ekonomin 

SeniorNet Malmös ekonomi är fortsatt god tack vare medlemsavgifter, bidrag och sponsring. 

Budgetplanering, noggrann kostnadskontroll, väl fungerande administration och ett aktivt arbete 

med att söka bidrag och sponsorer har borgat för en stabil ekonomi. 

 

Fortbildning 

SeniorNet Malmö är en ideell förening och drivs av ideellt engagemang. Det är av yttersta vikt att 

volontärer ges möjlighet till relevant intern och extern fortbildning för att bygga på sin digitala 

kompetens. Funktionärsträffar fyller där en viktig funktion med information, utbildningar och 

föredrag. Volontärer bjuds även på gratis abonnemang på PC för Alla för att kunna ta del av det 

senaste inom digital teknik. 
 

IT-caféer 

SeniorNet Malmös IT-caféer är föreningens sociala nav och här träffas medlemmar för att umgås, ta 

del av den digitala världen och lära sig av varandra. Medlemmar kan fritt välja vilket IT-café man 

vill gå till. För den som inte är medlem men intresserad av att gå med bjuds det prova-på-tillfälle. 

 

Nästan samtliga IT-caféer från tiden innan pandemin har återöppnats. Verksamhet har kommit 

igång igen med den positiva följden att medlemmarna har återkommit. Det var tänkt att IT-café 

Lindängen skulle flytta in på Lindängens nya bibliotek, men flytten har av yttre omständigheter 

skjutits på framtiden. 

 

Kurs- och föredragsverksamhet 

SeniorNet Malmö erbjuder medlemmar kurser och föredrag arrangerade av föreningens volontärer. 

Föredragsverksamheten har fungerat tillfredsställande. Kursverksamheten har däremot inte nått upp 

till styrelsens målsättning, mycket är kvar att göra. 

 

Filialverksamhet 

SeniorNet Malmös volontärer i Lund har fortsatt sin fina insats för Lunds seniorer och har 

uppmuntrats fördjupa det givande samarbetet med Lunds kommun. 
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Slutord 

Verksamheten har fungerat tillfredsställande under året som gått tack vare volontärernas stora 

engagemang. För att upprätta kontinuitet och framförhållning krävs 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 och anställda, nya som gamla, som delat sitt stöd, glädje och 

engagemang under verksamhetsåret. Styrelsen tackar även SeniorNet Sweden, Malmö Stad, 

Parkering Malmö, Lunds kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och NTI-gymnasiet för allt stöd 

och för det fina samarbetet. 

 

Malmö 19 mars 2023 

Styrelsen SeniorNet Malmö 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________ ______________________________ 

 Dan Östergaard, ordförande Ingrid Lindberg, 1:e vice ordförande 

 

 

  

 ______________________________ ______________________________ 

 Ulrike Ostermann, 2:e vice ordförande Svetla Thune, kassör 

   

 

 

 ______________________________ ______________________________ 

 Amanda Weidstam, ledamot Jan Andersson, suppleant 

 

 

 

 ______________________________ 

 Curt Hornemark, suppleant 
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