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Verksamhetsberättelse för 2012
Styrelse
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Conny Lund
Gunnar Svärd
Karl-Olof Larsson
Gunnar Gunnarsson
Christer Holm

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice sekreterare

Ersättare, som samtliga har deltagit i styrelsearbetet i mån av tid, har varit
Anne-Sophie Söderberg
Britt Hansson
Revisorer har varit
Kjell Wahlström
Anna-Märta Näslund
Adjungerad till styrelsen
Ann-Mari Jonsson

Studieledare

Medlemsmöten
Två medlemsmöten utöver årsmötet har hållits.
Vårträffen den 10 maj samlade 50 deltagare och handlade om Surfplattor och
läsplattor. Thomas Ottosson från Alina informerade. En preliminär planering för
höstens cirklar presenterades.
Höstträffen den 28 november samlade 46 deltagare och handlade om information
om Pilgrimsledens sträckor av Lena Magnusson från Maria Gillet. Höstträffen hölls
i Tempelriddarnas matsal.
Styrelsen
Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden.
Verksamhet
Årsmötet den 21 mars samlade 48 deltagare. Samtliga cirkelledare, avgående styrelsemedlem och hemsidesansvarig samt servicehjälp fick en chokladask.
Öppet hus för medlemmar arrangerades den 17 april (2 tider), 18 april och 23 april
samt den 26 november. 27 november (3 tider) och den.29 november (2 tider).
Öppet hus för icke medlemmar arrangerades den 7 sept.

Klubben deltog i Get Online Week 2012 den 26-30 mars. Där vi hade flera olika
seminarier alla dagar måndag till fredag. Det var ett projekt som pågick i 50 länder,
främst i Europa. Veckan ingick i Digidel 2013, som är en riksomfattande kampanj
för digital delaktighet i Sverige.
Klubben arrangerade SeniorSurf 2012 den 11 okt på Länsbiblioteket i Östersund
samt på Biblioteken i Krokom och Änge.
Vid årets slut var medlemsantalet 155.
Klubben samarbetar med studieförbundet NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet). Klubben disponerar datasalen måndag-torsdag.
Som cirkelledare har varit Ingrid Bergvall, Ann-Mari Jonsson, Leif Pettersson och
Jörgen Cleryd. Ann-Mari fungerar som studieledare i klubben och svarar för det
omfattande arbetet genom kontakten med medlemmar och nya intresserade personer för studieverksamheten. Cirkelledarna har haft 6 träffar under året för genomgång, diskussion och planering av studiearbetet. Cirkelledarna arbetar ideellt.
Det utgår endast reseersättning till och från träffarna.
Omfattningen av utbildningen genom studiecirkelverksamhet samt kulturarrangemang framgår av följande tabell.
Antal
Vår
Höst
Summa
Cirklar och Övr folkbildning ..... 31 .................20....................... 51
Studietimmar ........................ 324 ...............282..................... 606
Deltagare inkl ledare ............. 223 ...............110..................... 333
Handledare ............................... 4 .................. 4
Kulturarrangemang ................... 8 .................. 3....................... 11
”
deltagare ................... 195 .................79..................... 274
I kulturarrangemang ingår vår- och höstträffar, SeniorSurf, Öppet hus för icke medlemmar samt information från Apoteket m fl under Get Online Week/Digidel 2013.
Ekonomi
Hänvisas till kassörens rapport som biläggs verksamhetsberättelsen.
Östersund den 13 febr. 2013.
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