
Sida 1 av 2 
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 FÖR SENIORNET NACKA 
Styrelse 
Ordförande:  Gunilla Wahlberg-Åberg 
Vice ordförande: Sten Grack 
Sekreterare:  Nannette Büsgen 
Kassör:  Tomas Klason 
Ledamöter:  Angela Berglund, László Mocsáry 
Ersättare:  Andrew Nehaul (t.o.m. 2021-06-26) 
Revisor:  Ingemar Morsten 
Revisorssuppleant: Ingrid Ahl 
Valberedning:  Monika Larsson (sammankallande), Lars Tornérhielm, Ulla Nilsdotter 

Styrelsen har haft 14 protokollförda möten under året. 

Verksamhet 

Medlemsmöten 

På grund av Cov-19-pandemin har vi tvingats att i stället för fysiska möten ha digitala Zoom-
medlemsmöten med intressanta och välbesökta föredrag under vårterminen. Under höstterminen 
kunde vi åter genomföra fysiska möten i Boo Folkets Hus temporära lokaler i Orminge. 
Således har vi under våren (januari till maj) haft 11 digitala Zoom-medlemsmöten, och under hösten 
(september till december) har vi haft 11 fysiska medlemsmöten varav det första även sändes via 
Zoom och det sista var terminsavslutning /julbord. 

Kurser 

Kurser under våren 2021: 

− Filhantering i Windows 10 

− Surfplattekurser - grundkurs & fortsättningskurser 

− Aktiv.se-introduktion till online-kurser 

Kurser under hösten 2021: 

− Filhantering i Windows 10 

− Bildredigering 

− Surfplattor och mobiltelefoner – grundkurs & fortsättningskurser 

− Aktiv.se-introduktion till online-kurser 

Datorhjälp 
Eftersom biblioteken under vårterminen tvingades till hårda restriktioner för både seniorer och 
möten i allmänhet så var vi tvungna att pausa IT-supporten i Nackas bibliotek och i stället flyttat IT-
supporten till Järlahuset resp. Lovisedalstorpet i Älta, med enskild datorhjälp två timmar per vecka i 
respektive lokal. Under höstterminen lättade restriktionerna på biblioteken och vi kunde flytta 
tillbaka IT-supporten till de sex biblioteken i Nacka samt Lovisedalstorpet i Älta, två timmar per vecka 
i respektive bibliotek.  
Våra medlemmar har även erbjudits hjälp på distans när de skickar ett e-mail till vår IT-Linjen-
brevlåda. 
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Evenemang som vi deltagit i under året 
Tre styrelseledamöter deltog på SeniorNet Swedens årsmöte den 27 maj 2021, digitalt via Zoom. 

Vi deltog i Nacka Kommuns Seniordagen den 29 oktober 2021. 

Vi deltog på Seniordagen i Orminge Centrum 16 november 2021. 

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

Vi har varit med i kalendariet i Nacka Värmdö Posten varje vecka under hela hösten 2021. 

Vi har även marknadsfört våra aktiviteter genom Nacka Kommuns och Nacka Värmdö Postens 
evenemangskalendrar, samt på bibliotekets hemsida. 

Från och med höstterminen finns SeniorNet Nacka även på Facebook. 

Vi deltog med en representant på Internetdagarna den 22-23 november 2021. 

Årsstämma 
Årsstämman hölls den 16 mars 2021, digitalt med Zoom. 

Avslutning 
Ingen avslutningsaktivitet genomfördes p.g.a. pandemin på vårterminen. Höstterminen avslutade vi 
med ett fint julbord i Boo Folkets Hus, med artistframträdande. 

Övrigt 
Vi har under året varit medlemmar i Kulturföreningen Järlahuset. 

Vi har under året varit medlemmar i Nacka Närradio. 
 

Ekonomi 
Medlemsavgiften var 250 kr under 2021, varav 150 kr (60%) gick till oss och resten tillföll SeniorNet 
Sweden. 

Under året har vi fått bidrag från Nacka Kommun med 52560 kr. 

Årets resultat uppvisar ett överskott på 9149 kr. 

 

Medlemmar 
Vid årets slut hade föreningen 359 medlemmar. 

 

Nacka, 2022-02-16 
 

Gunilla Wahlberg-Åberg  Sten Grack  Tomas Klason 
 

Angela Berglund  Nannette Büsgen László Mocsáry
  
 


