Verksamhetsberättelse för 2016
Styrelse
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Conny Lund
Arne Eskilsson
Christer Holm
Britt Hansson

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare

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

Studieledare

Medlemsmöten
Två medlemsmöten utöver årsmötet har hållits.
Vårträffen den 12 maj samlade 29 deltagare. Christer Holm presenterade ljusspelet
över Rådhuset, som visades vid VM i skidskytte 2008. Conny Lund demonstrerade
Hallon-datorn. En preliminär planering för höstens cirklar presenterades också.
Höstträffen den 16 nov samlade 32 deltagare. Gunnar Sjödahl berättade smörgåstårtans historia och dess tillkomst. Därefter bjöds mötesdeltagarna på Gunnars egna
smörgåstårtor, vilket blev mycket uppskattat.
Styrelsen
Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden inkl. konstituerande mötet.
Verksamhet
Årsmötet den 16 mars samlade 30 deltagare.
Öppet hus för medlemmar arrangerades den 4, 5, 7, 11 och 12 april, samt den 7
och 21 november. Öppet hus för icke medlemmar hölls den 4 oktober.

Den 10 februari deltog vi i SeniorNet Swedens informationsträff i Sundsvall, rörande
den nya hemsidan och det nya medlemsregistret.
Information om SeniorNets verksamhet, hölls den 8 mars, hos Hjärt- och lungsjukas förening på Allégatan 45.
Get online week (GOW) hölls under vecka 11. Ett samarbetade mellan SeniorNet,
Biblioteket och NBV. Totalt blev det 5 aktiviteter med olika innehåll.
Föreningen deltog i Nationaldagsfirande, den 6 juni, genom att representera föreningen vid firandet på Jamtli.
Den 4 okt deltog föreningen i E-Medborgarveckan på biblioteket. Programmet, under
dagen, var Internet, virusbekämpning, raspberry datorn och information om iPhone.
Klubben medverkade i SeniorSurf 2016 den 15 nov på Biblioteket i Östersund. Där
vi fick besök av flera intresserade personer.
Vid årets slut var medlemsantalet 124 medlemmar. Klubben samarbetar med studieförbundet NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet). Klubben disponerar
datasalen måndag-torsdag.
Som cirkelledare har varit Ingrid Bergvall och Ann-Mari Jonsson. Leif Pettersson
har inte haft någon cirkel under 2016. 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 3 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 .... 10 .................. 9....................... 19
Studietimmar .......................... 78 .................87..................... 165
Deltagare inkl ledare ............... 58 .................56..................... 114
Handledare ............................... 3 .................. 3
Kulturarrangemang ................... 8 .................. 4....................... 12
”
deltagare ................... 125 .................65..................... 190
Ekonomi
Hänvisas till kassörens rapport som biläggs verksamhetsberättelsen.
Östersund den februari 2017
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