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Styrelse
Ordförande:

Gunilla Wahlberg-Åberg

Vice ordförande:
Sekreterare:

Peter lnser
Tomas Klason
Karin Ohlsson
Lars Adrian, Angela Berglund, Sten Grack
Läszlö Mocsäry

Kassör:

Ledamöter:
Ersättare:

Revisorssuppleant:

lngemar Morsten
lngrid Ahl

Valberedning:

Christer Såmm6 {sammankallande),

Revisor;

N

ils-Erik Silfersvärd, Ulla Nilsdotter

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året.

Verksamhet
Medlemsträffar
Under året har vi haft medlemsträffar på Boo Folkets hus i Orminge där vi presenterat och diskuterat
olika ämnen. På några av träffarna har vi haft datorhjälp " seniorer lör seniorer tT' där medlemmarna
haft möjlighet att tillsammans med klubbens handledare hjälpa varandra. Under våren, dvs ianuari
till maj, hade vi 12 träffar och under hösten, september till december, 11.

Kurser
Kurser under våren:

Datorns grunder
Hantera din dator
Slä ktfo rskn i ng: Nybörja rkurs, fo rtsättni ngsku rs och forskn i ngsträffa r

Surfplattekurser
Kurser under hösten:

Datorns grunder
Hantera din dator
Slä ktforskn i ng: Nybörja rkurs, fortsättningsku rs och forskn ingsträffar

Surfplattekurser

Datorhjälp
Vi har under våren och hösten haft enskild datorhjälp 2 timmar per vecka på följande platser:

Biblioteket i Nacka forum
Biblioteket iOrminge
Biblioteket i Fisksätra
Biblioteket i Saltsjöbaden (utökat till 2 timmar/vecka under hösten från
behovet)
Biblioteket i Dieselverkstaden
Älta C, Oxelvägen 40

l

timme/vecka pga

Evenemang som vi deltagit i under året
3 styrelseledamöter deltog på SeniorNet Swedens årsmöte den 7 april.

Vi deltog på Ältadagen den 14 oktober
Vi deltog tillsammans med SeniorNet Sweden på Seniormässan på Stockholmsmässan i oktober.
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Vi har gjort oss kända genom annonsering i Nocka Vörmdö Posten,i

Mitt Ioch genom Radio Nacka

99,9 MHz.

Klubbstämrna
Årsstämman hölls den 14 mars på Boo Folkets Hus.

Avslutning
Året avslutades med jullunch på m/s Rosella den 5 december.24 medlemmar deltog.

övrigt
Nacka Kommuns projekt lT-kunskap

för alla seniorer har bedrivits i samarbete med Seniornet Nacka.

Vi har under året blivit medlemmar i Kulturföreningen Järlahuset.
Vi har sålt utbildningsmaterial.

Ekonomi
Medlemsavgiften var 250 kr under 2OL7 varav 125 kr gick till SeniorNet Sweden och 125 kr till oss.
Dessutom fick vi 125 kr per medlem som extra återbetalning från Seniornet Sweden pga
moderföreningens 20 årsjubileum.
Under året har vi fått bidrag från Nacka Kommun med 53040 kr.

Årets resultat var ett överskott på 75735 kr.

Medlemmar
Vid årets slut hade föreningen 401 medlemmar. Det är en ökning med 17 medlemmar sedan förra
året.

Nacka den 16 februari 2018

Mv^{M

Peter lnser

