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SeniorNet Danderyd bildades i november 1999 och det första styrelsemötet hölls 

samma månad. Med tiden har klubben blivit en välbesökt träffpunkt för våra 

medlemmar och vi fortsätter att utöka verksamheten.  

  

Vi arbetar för att föra seniorernas talan i frågor som rör datorer, e-post och Internet, 

samt att vara ett forum för erfarenhetsutbyte. Genom tematräffar på måndagar i 

föreläsningsform med åtföljande datorträning på onsdagar och torsdagar i vår 

datorsal, erbjuder vi medlemmarna att utöka sina datorfärdigheter med hjälp av 

våra handledare. Tematräffarna handlar om aktuella IT-ämnen och leds i allmänhet 

av någon av handledarna, men styrelsen bjuder även in andra personer med 

specialkompetens att hålla föredrag.   

  

Styrelsen planerar verksamheten halvårsvis d.v.s. för vårtermin resp. hösttermin 

och tar gärna emot förslag och idéer ang. teman m.m. från medlemmarna.  

Medlemmar med datorkunskaper är särskilt välkomna att pröva på handledarskap.  

  

Förutom att vara en lokal klubb i riksorganisationen SeniorNet Sweden, är vi också 

med i ERFA, som är en intressegrupp för lokalklubbarna i norra Storstockholm för 

erfarenhetsutbyte. Vi fortsätter och uppmuntrar gärna detta samarbete för att få nya 

intryck och idéer.   

  

Riksföreningen SeniorNet Sweden inbjuder varje år klubbarna till en 

ordförandekonferens för att främja samarbete mellan klubbarna och 

riksorganisationen samt för att bilda stödgrupper för olika projekt inom 

riksstyrelsen.  

  

SeniorNet Sweden har en hemsida, vars utseende och vissa funktioner erbjuds 

intresserade klubbar att anpassa och använda för eget bruk. SeniorNet Danderyd 

gjort en sådan anpassning. Vår webmaster räknar med att hålla hemsidan 

uppdaterad – http://danderyd.seniornet.se.  

 

På hemsidan kan medlemmarna få all aktuell information. Vi uppmanar de 

medlemmar, som saknar egen dator att använda bibliotekens datorer och att skaffa 

sig en avgiftsfri e-postadress, t ex en gmail-adress, eller hos oss på en 

datorövningsträff.    

  

  

http://danderyd.seniornet.se/
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Vi har påbörjat och driver vidare utveckling av vårt arbetssätt som handledare. 

De varannan måndag under terminerna återkommande föreläsningarna skall spegla 

IT-områdets utveckling och deltagarnas behov och intresse. 

Vidare skall vi söka aktivera de passiva medlemmarna samt engagera fler handledare.  

  

I den mån ekonomin så tillåter avser Seniornet Danderyd att även i fortsättningen 

uppgradera den tekniska utrustningen och relevant programvara samt hålla styrelse 

och handledare à jour med IT-utvecklingen.    

  

Danderyd i februari 2017.  

Hans Blomberg 

För styrelsen 


