SeniorNet Nyköping
Verksamhetsberättelse för året 2021.
Under perioden har klubben haft en verksamhet, som bedrivits
inom tillgängliga ekonomiska ramar samt med hänsyn tagen till
coronapandemin och de restriktioner som från tid till annan
utfärdats av Folkhälsomyndigheten
Ekonomin är vid årets slut balanserad och redovisas i särskild rapport.
Styrelsen och övriga funktionärer har under året utgjorts av
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Möten.
Årsstämman avseende verksamhetsåret 2020 hölls digitalt 2021-04-29 .
1. Mötet genomfördes enligt fastställd dagordning.
2. På grund av pandemin var årsstämman digital. I stället för den
vanliga kaffeserveringen erhöll deltagarna presentkort på Mekka Konditori
3. Uppstartsmöte för medlemmarna inför våren 2022 hölls i
Olrogsalen den 23 september
Information/föredrag
I samband med uppstartsmötet den 23 september
fick vi information av Johan Kraft från
Göstabudsstaden Han informerade om
Gästabudstadens verksamhet och att surfa via fiber
och
från Mattias Lidström som informerade om
Nyköpings Digidelcenters verksamhet –
stöd och vägledning för digitalt liv.
Båda dessa föreläsningar är med bland de önskemål
som insänts av medlemmarna.

Dataprat var på grund av pandemin inställt
under året.
Styrelsemöten har under året varit fyra stycken.
Dataprat var på grund av pandemin inställt under året
Styrelsemöten har under året varit fyra.
Protokollen finns utlagda på vår hemsida.
Studieverksamhet.
Inga kurser där deltagarna träffats har, på grund
av pandemin förekommit under året.
SeniorNet Sweden har under året haft flera
digitala föreläsningar där våra medlemmar haft
möjlighet ett delta. Något som flera av
dem även gjort.
Hemsida
Vår web-redaktör Rojne Pettersson uppdaterar hemsidan.
nykoping.seniornet.se
Medlemsantal
Medlemsantalet är vid utgången av 2021 111 st.
Medlemsavgiften är 250:- kr av vilket 150:- tillfaller
SeniorNet Nyköping och 100:- kr tillfaller SeniorNet Sweden.
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