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Verksamhetsplan 2023 och 2024 
 

SeniorNet Malmö 
 

SeniorNet Malmö är en allmännyttig ideologiskt och politiskt obunden ideell förening med syftet att 

främja seniorers användning av digital informationsteknik för ökad delaktighet i dagens samhälle. 

 

Vi arbetar för ett hållbart samhälle och har valt att ta ett ärligt och uppriktigt samhällsansvar i 

Malmö Stad genom upplysning och utbildning av seniorer för att värna om deras rätt till digital och 

social delaktighet. 

 

Vi driver IT-caféer, anordnar kursverksamhet och medlemsträffar. 

 

Vi är föreningen som hjälper seniorer förstå och använda främst dator, surfplatta, smarttelefon och 

tjänster i en alltmer digitaliserad värld. Föreningens arbete ska utmynna i hjälp till självhjälp. 

 

Vår vision är ett jämlikt och hållbart digitalt samhälle för alla seniorer. 

 

Jämställdhet, mångfald och antidiskriminering är ledord i all vår verksamhet. 

 

 

SeniorNet Malmös medlemsutveckling 
 

Allt fler människor uppnår senioråldern i Sverige och får uppleva ett långt och verksamt liv som 

senior. Genom våra medlemmar får SeniorNet Malmö en god ekonomi och föreningen blir en 

starkare röst med möjlighet till påverkan. 

 

Vi strävar efter att få fler seniorer som medlemmar i föreningen för att hjälpa dem ta del av det 

digitala samhället, att utveckla våra medlemmars kompetens är föreningens viktigaste fokusområde. 

 

Vi fortsätter arbeta aktivt med digitala onlinetjänster för att nå seniorer som inte kan eller har 

möjlighet delta i verksamheten på annat sätt. 

 

Fördelarna med att ta del av föreningen ska vara tydliga för volontärer, anställda och medlemmar. 

Det ska även vara tydligt och välkänt vad föreningen står för bland Malmö Stads politiker och 

tjänstemän, samarbetspartner och massmedia. 

 

Vi ska arbeta för att: 

• Vinna många nya medlemmar genom att synas, höras och verka 

• Öka samhörighetskänslan och gemenskapen inom föreningen 

• Samarbeta med SeniorNet Sweden och dess expertis 

• Samarbeta med andra seniorföreningar i gemensamma frågor 

• Sprida kunskap om seniorers digitala villkor 

• Skapa möjligheter till påverkan i olika samhällsorgan på olika nivåer 

• Öka vårt varumärkes upplevda värde så att medlemmar känner stolthet över att tillhöra vår 

förening 

DocuSign Envelope ID: 832D64ED-8F66-4C74-B13E-5B56A37A05F8



 

Verksamhetsplan SeniorNet Malmö 2023 och 2024  3/4 

 

Ekonomin 
 

SeniorNet Malmös intäkter utgörs huvudsakligen av medlemsavgifter, bidrag och sponsring. 

 

Föreningens medel ska i första hand gå till att skapa verksamhet för medlemmar och säkerställa 

kostnader för anställda medarbetare, lokalhyra, kommunikation, marknadsföring och material. 

 

Föreningen har arbetsgivaransvar, vilket innebär att en ekonomisk buffert, som motsvarar de 

anställdas uppsägningstid, måste finnas vid ingången av varje kalenderår, för den händelse att 

bidragen minskas eller uteblir. 

 

Genom budgetplanering, kostnadskontroll och väl fungerande administration ska föreningen ha en 

fortsatt god kontroll över sin ekonomi, men inte vara vinstdrivande. 

 

Föreningen ska aktivt arbeta med att söka sponsorer och bidragsgivare till att utveckla 

verksamheten.  

 

 

Fortbildning 
 

SeniorNet Malmö är en ideell förening och drivs av ideellt engagemang. 

 

Föreningen ska upplevas av medlemmar och samarbetspartner som en verksamhet väl förankrad i 

dagens digitala samhälle. Fortbildning är en viktig del för att verksamheten ska fungera och 

utvecklas. 

 

Vi erbjuder volontärer och anställda relevanta utbildningar internt och externt. Detta säkerställer 

våra medarbetares kompetens till gagn för våra medlemmar. 

 

 

IT-caféer 
 

SeniorNet Malmö bedriver IT-caféer på ett tiotal platser i Malmö med närområde. Vår verksamhet 

finns på etablerade mötesplatser, bibliotek och där behovet är som störst. Volontärerna i Lund 

uppmuntras att fördjupa sitt samarbete med Lunds kommun. 

 

IT-caféerna är föreningens sociala nav och fyller en viktig funktion genom att hjälpa, stödja och 

utbilda seniorer inom den digitala informationstekniken. Här träffas vi för att umgås, ta del av den 

digitala världen och lära oss av varandra. Föreningen ska verka för att den sociala samvaron 

utvecklas.  
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Kurs- och föredragsverksamhet 
 

SeniorNet Malmö ska erbjuda ett relevant utbud av kurser och föredrag i egen regi eller tillsammans 

med samarbetspartner. Kurser och föredrag ska vara öppna för medlemmar och i regel avgiftsfria. 

 

Kompetenta kursledare med god pedagogisk förmåga, kurser anpassade för målgruppen och hög 

kvalité på kursmaterialet är viktigt för oss. 

 

 

 

Malmö 12 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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