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Verksamhetsberättelse SeniorNet Växjö 2020. 

 

Geografiskt verksamhetsområde. 

Växjö med omnejd har varit det självklara centrat i våra olika 

verksamhetsgrenar. Medlemmarna har dock kommit från ett större område 

och mestadels cirka tre mils omkrets med Växjö som centrum. 
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Arbetet i styrelsen 

På grund av Coronaproblematiken hölls årsmötet relativt sent på våren, varvid 

tidigare års valda styrelseledamöter var aktiva under årets första kvartal. 

Styrelsearbetet har genomgående koncentrerats kring följande punkter. 

Medlemsuppföljning gällande antalet medlemmar samt förslag och omdömen 

från de medlemmar som deltar/deltagit i hela vår kurs- och caféverksamhet. 

Ekonomisk uppföljning samt förslag till arvodering och tekniskt stöd till 

handledare, i syfte att dels fortbilda intresserade handledare, men också ge 

tekniskt stöd och support för handledarens kursgenomförande. 

Medverkan i Kulturnatten och informationsmöten och medlemsvärvande 

aktiviteter vid minst två tillfällen. 

Frågor kring medlemsvärvning, kursinnehåll och digitalt genomförande av 

kurser har under större delen av verksamhetsåret varit aktuella vid varje 

styrelsemöte. 

Supportutbudet har organiserats och fått en något trevande med ändå positiv 

start. 

Ett par offentliga föreläsningar hann genomföra innan FHM:s förhållningsregler 

kantrade vår verksamhet i syfte att förhindra smittspridning. 

Vi har haft utbyte med Malmöföreningen som var på besök där vi avhandlade 

föreningarna olika sätt att driva kurser och marknadsföring. 

Tack vare Ann-Sofis engagemang i styrelsen för SeniorNet Sweden har vi fått 

bra och nyttig information från riksföreningens möten och dess intentioner. 

Ordförande Bo och kassör Harald har haft ett möte med Studiefrämjandets 

representanter angående hyror, utrustning och användning i främjandets 

lokaler. 

Årsmötet blev som bekant digitaliserat på så sätt att medlemmar kunde logga 

in sig på föreningens hemsida och där ta ställning till de olika förslag och 

verksamhetsrapporter som behöver presenteras och beslutas om på årsmötet. 

Föreningen har via Växjö Kommun och från Kamradsstiftelsen beviljats ett 

bidrag om 300.000 för att genomföra en försöksverksamhet med uppsökande 

verksamhet på olika äldreboenden för ge en förenklad digital lektion i bland 

annat mobil hantering. 
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Ett medlemsblad med regelbunden utgivning samt ökad verksamhet på 

hemsidan i har sjösatts och fått god respons. Utvärdering av dessa åtgärder 

kommer att ske när kursverksamheten återuppstår. 

I november beslöts att fortsätta styrelsemötena via kommunikationsverktyget 

ZOOM. 

Caféverksamheten och möten utomhus genomförts. 

Under juli-augusti fanns vi vid Vattentorget för att informera om vår 

verksamhet och för att hjälpa till med något smärre problem. 

Vi satsade också på ett Rörelsebingo, en bricka med 12 olika enkla digitala 

uppgifter att lösa, ofta innebar uppdraget en promenad/cykeltur till ett mål, 

bjuda någon på fika och fotografera detta m.m. Svaren skickades in och priser 

lottades ut. Ett 30-tal betalande deltagare nådde vi samt ett antal som bara 

kom och pratade med oss på Vattentorget. 

 Det som ändå har genomförts beror helt på hur komfortabla handledarna har 

känt sig under pandemin, att arbeta på annorlunda sätt. Och till allas glädje är 

det några som har provat på zoomkurser/möten. 

 

 

För styrelsen 

 

/Bo Skandevall/ 

Ordförande 

 

 

 

 

 


