
SeniorNet Nyköping 
 
Verksamhetsberättelse för året 2019. 
 
Under perioden har klubben haft en verksamhet, som bedrivits inom tillgängliga ekonomiska ramar. 
Ekonomin är vid årets slut balanserad och redovisas i särskild rapport. 
 
Styrelsen och övriga funktionärer har under året utgjorts av 
 
Ordförande  Ingemar Uppman 
Kassör  Ulla Karlsson 
Web-redaktör  Rojne Pettersson 
Sekreterare                               Håkan Nilsson 
Ledamot                                    Ingegerd Trozell 
Revisor  Anna Sagebrand 
Revisor  Janny Tates 
Valberedningen Vakant 
Valberedningen Vakant 
Adjungerad till styrelsen         Gunwor Linderyd 
Adjungerad till styrelsen         Ingegerd Höök 
 
Möten. 
 
Årsstämman avseende verksamhetsåret 2018 hölls 2019-03-11 i Olrogsalen, Culturum, Nyköping. 
1.  Mötet   genomfördes enligt fastställd dagordning. 
2.  Andreas Bergfors från Kontorex  föreläste under rubriken  Vad är en podd exempel på poddar. 
3.  Medlemmarna bjöds på kaffe och gott kaffebröd 
 
Valberedning vakant 
Vi har inte haft någon valberedning under verksamhetsåren 2017, 2018 och 2019. 
Styrelsen har lagt ner mycket arbete på att få fram en valberedning. 
Många medlemmar har blivit tillfrågade utan att någon har velat ta uppdraget. 
Styrelsen har istället fått agera valberedning. 
 
Medlemmarna har under året haft möjlighet att till reducerat pris vända sig till 
Kontorex i Nyköping för att få vägledning och hjälp vad avser deras 
Smartphones. 
 
Dataprat 25 april   samt 17 oktober i ABFs lokaler i Nyköping 
Medlemmar fick hjälp av  Andreas Bergfors, Kontorex med sina  frågeställningar 
och fick även ytterligare information av Andreas. 
 
Styrelsemöten har under året varit fyra. Protokollen finns utlagda på vår hemsida. 
 
Studie-och övningsverksamhet. 
 
1.  Två grundkurser har genomförts på sammanlagt 60 studietimmar. ABF Nyköping. 
2.  Fyra kurser Windows 10 och säkerhet har genomförts på sammanlagt 48 studietimmar 
3.  Två kurser Från kamera till dator har genomförts på sammanlagt  30 studietimmar. 
4.  En kurs  Skapa egen hemsida  har genomförts på sammanlagt  12 studietimmar 
 
 



Hemsida   
 
Vår web-redaktör Rojne Pettersson uppdaterar hemsidan. 
nykoping.seniornet.se 
 
Medlemsantal 
Medlemsantalet är vid utgången av 2019 141 st. 
Medlemsavgiften är 250:- kr av vilket 150:- tillfaller SeniorNet Nyköping 
och 100:- kr tillfaller SeniorNet Sweden. 
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