Verksamhetsberättelse för 2017
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
Urban Dahlgren
Gunnar Svärd
Revisorer har varit
Karin Bäckström
Anna-Märta Näslund
Ersättare till revisorer har inte valts vid årsmötet
Adjungerad till styrelsen
Ann-Mari Jonsson

Studieledare

Medlemsmöten
Åtta medlemsmöten utöver årsmötet har hållits.
Årsmötet den 15 mars samlade 26 deltagare.
Vårträffen den 17 maj samlade 19 deltagare. Maria Könberg från polisen informerade om kommunpolis.
Öppet hus för medlemmar arrangerades den 26 sept, den 16 och 30 okt
samt den 1, 6 och 8 nov.
Höstträffen den 15 nov samlade 37 deltagare. Andreas Silverdal vid region
Jämtland-Härjedalen berättade om e-tjänster.

Styrelsen
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden inkl. konstituerande mötet.

Verksamhet
Öppet hus för icke medlemmar har ej hållits under 2017 pga olika skäl. Vi
hänvisar till nedanstående aktiviteter som alla har varit öppna för allmänheten.
Get online week (GOW) hölls under vecka 13. Där samarbetade SeniorNet,
Biblioteket och NBV med olika aktiviteter. SeniorNet informerade om datasäkerhet.
Föreningen deltog även i Nationaldagsfirande, den 6 juni, genom att representera föreningen vid firandet på Jamtli.
Klubben medverkade i e-Medborgarveckan den 9 - 11 okt på Biblioteket i
Östersund. Där vi, under veckan, fick besök av totalt 62 intresserade personer.

Övrig information
Vid årets slut var medlemsantalet 112 medlemmar. Klubben samarbetar med
studieförbundet NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet). Klubben
disponerar datasalen måndag-torsdag.
Som cirkelledare har varit Ingrid Bergvall, Ann-Mari Jonsson och Börje Norhager. 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 ...... 5 .................. 9....................... 14
Studietimmar .......................... 74 .................51..................... 125
Deltagare inkl ledare ............... 28 .................61....................... 89
Handledare ............................... 3 .................. 3
Kulturarrangemang ................... 3 .................. 7....................... 10
”
deltagare ........................ 52 .................99..................... 151

Ekonomi
Hänvisas till kassörens rapport som biläggs verksamhetsberättelsen.
Förutom våra ordinarie inkomster har vi fått en extra återbäring av medlemsavgifter från SeniorNet Sweden, Stockholm.
Östersund den 6 februari 2017

Conny Lund

Arne Eskilsson

Britt Hansson

Christer Holm

