
SeniorNet Nyköping 
 
Verksamhetsberättelse för året 2020. 
 
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                    Vakant 
Ledamot                         Ingegerd Trozell 
Revisor  Håkan Nilsson 
Revisor  Majlis Karlsson 
Valberedningen Anita Karlsson 
Valberedningen Vakant 
 
Möten. 
Årsstämman avseende verksamhetsåret 2019 hölls 2020-07-09 i Olrogsalen, 
Culturum, Nyköping. 
1.  Mötet   genomfördes enligt fastställd dagordning. 
2.  På grund av pandemin förekom ingen kaffeservering – deltagarna fick 
istället presentkort 
     på Mekka konditori 
 
Information/föredrag 
Hur få kunskap för att undvika att 
bli drabbad av bedragare på nätet 
Det var rubriken när vi måndagen den 3 februari 2020  
sågs vi på Nyköpings Teater för att lyssna till 
kriminalkommissarie  Jan Olsson från Stockholm. 
En av Europas mest kompetenta när det gäller att bekämpa 
bedrägerier på nätet 
Mycket uppskattat av de lite mer än hundra medlemmar 
som var närvarande. 
 
 
 



Det smarta hemmet 
Digital föreläsning av Martin Appel 
SeniorNet Sweden hade den 7 december inbjudit 
till en digital föreläsning via programvaran ZOOM 
Den första i en rad av digitala föreläsningar. 
På grund av pandemin förekom sedan inga fler föredrag eller träffar 
i Teatern eller Olrogsalen.. 
 
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 var på grund av pandemin inställt under året 
 
Styrelsemöten har under året varit tre. Protokollen finns utlagda på vår 
hemsida. 
 
Studie-och övningsverksamhet. 
Här har pandemin påverkat mycket. 

 12/2 – 11/3 Kamera till dator 5 gånger 
åtta deltagare 

 14/2 – 6/3 3 gånger Repetitionskurs Kamera till dator 
            gånger 7 deltagare 

 En grundkurs har till större delen genomförts 
 En kurs i Windows 10 och säkerhet har startat  

            men ej kunnat genomföras. 
 I slutet av året genomfördes tre digitala kurser 

Starta och gå med i videomöten 
Programvara Google Meet 
Vid varje kurs träffades deltagarna vid tre tillfällen 
digitalt. 
Kurstillfällen var 29 sept, 27 okt och 8 december 
 
 
Hemsida   
 
Vår web-redaktör Rojne Pettersson uppdaterar hemsidan. 
nykoping.seniornet.se 
 
 



 
Medlemsantal 
Medlemsantalet är vid utgången av 2020 128 st. 
Medlemsavgiften är 250:- kr av vilket 150:- tillfaller 
SeniorNet Nyköping och 100:- kr tillfaller SeniorNet Sweden. 
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