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Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under året, plus ett extra möte med minnesanteckningar. 

Verksamhet 

Medlemsmöten 
På grund av Cov-19-pandemin har vi tvingats att ställa in merparten av våra medlemsmöten med 
intressanta och välbesökta föredrag under både vårterminen och höstterminen. Att Boo Folkets Hus 
dessutom brann ner till grunden i oktober månad har medfört att vi inte haft någon stadigvarande 
lokal för fysiska medlemsmöten. Vi har därför fått övergå till digitala Zoom-möten med våra 
medlemmar och under hösten kom vi igång med föredrag på distans. Även medlemsmötena med 
datorhjälp ”Seniorer lär seniorer IT” har vi fått ställa in p.g.a. pandemin och myndigheternas 
restriktioner.  
Således, under våren (januari till maj) har vi haft 6 fysiska medlemsmöten, och under hösten 
(september till december) har vi haft 2 fysiska medlemsmöten samt ett medlemsmöte på distans 
(Zoom). 

Kurser 

Kurser under våren 2020: 

− Filhantering i Windows 10 

− Surfplattekurser - grundkurs & fortsättning 

− Aktiv.se-introduktion till online-kurser 

Kurser under hösten 2020: 

− Filhantering i Windows 10 

− Surfplattor och mobiltelefoner – grundkurs & fortsättning 

− Aktiv.se-introduktion till online-kurser 

Datorhjälp 
Eftersom biblioteken tvingats till hårda restriktioner för både seniorer och möten i allmänhet i 
biblioteken så har vi tvingats pausa IT-supporten i Nackas bibliotek och istället flyttat IT-supporten till 
Järlahuset resp. Lovisedalstorpet i Älta, med enskild datorhjälp två timmar per vecka i respektive 
lokal. 

Evenemang som vi deltagit i under året 
Tre styrelseledamöter deltog på SeniorNet Swedens årsmöte den 9/9. 

Vi deltog i Nacka Kommuns Seniordagen den 11/12. 

Vi har gjort oss kända genom annonsering i Nacka Värmdö Posten och genom Radio Nacka 99,9 MHz. 

Vi sökte och fick i slutet av oktober ett statsbidrag för att ”Motverka ensamhet bland äldre och för 



Sida 2 av 2 
 

ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom” om 63 500 kr som vi 
planerade använda till annonsering och informationsmöten med den inriktningen. Tyvärr utvecklades 
pandemin så att restriktionerna för möten skärptes och därmed föll hela projektet så när som på en 
annons i NVP som publicerades. Medlen skulle vara förbrukade per 2020-12-31 så ingen möjlighet 
fanns att planera om utan de överskjutande medlen måste återbetalas (se ’Ekonomi’ nedan). 

Årsstämma 
Årsstämman hölls den 10 mars 2020 i Boo Folkets Hus, Orminge. 

Avslutning 
Ingen avslutningsaktivitet genomfördes p.g.a. pandemin. 

Övrigt 
Vi har under året varit medlemmar i Kulturföreningen Järlahuset. 

Vi har under året varit medlemmar i Nacka Närradio. 

Vi har sålt utbildningsmaterial i begränsad omfattning och tyvärr förstördes vårt lager vid branden i 
Boo Folkets Hus. Branden förstörde även vår ’trottoarpratare’. 

Ekonomi 
Medlemsavgiften var 250 kr under 2020, varav 150 kr (60%) gick till oss och resten tillföll SeniorNet 
Sweden. 

Under året har vi fått bidrag från Nacka Kommun med 54 120 kr. 

Årets resultat uppvisar ett överskott på 45 760 kr. 

Vi sökte och fick i slutet av oktober ett statsbidrag ”Motverka ensamhet bland äldre och för ökad 
kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom” om 63 500 kr, varav 43 069 kr 
inte kunnat utnyttjas utan måste återbetalas. 

Medlemmar 
Vid årets slut hade föreningen 376 medlemmar. 

 

Nacka, 2021-02-16 

Gunilla Wahlberg-Åberg Sten Grack  Tomas Klason 

Angela Berglund  László Mocsáry 
 


