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Ve rksa m h etsberättelse för Sen iorN et Skutskä r/Älvka rleb y är 2020
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Börje Larsson ordförande
Henrik Juslin v ordförande
Henrik Juslin Kassör

Anne-Marie Ström sekreterare
Vailet Holmgren ledamot
Börje Nyberg ledamot
Åke s;oberg revisor

Örjan Rubert revisorsuPPleant

Saga Melin valberedning
UIla-Britt Lundin valberednlng

SeniorNet Skutskär/Älvkarleby tillhör riksorganisationen SeniorNet Sweden som är en ideologisk och

partipolitiskk obunden förening. Riksorganisationen har ca 9000 medlemmar. SeniorNet Skutskär hade

53 medlemm ar 202A- 12- 31'.

Årsmötet avhölls torsdagen 24 februari 2O2o i Bibliotekets lokaler i Skutskär med 17 närvarande

medlemmar.

Konstituerande styrelsemötemöte 2O2O-O2-24 med Börje Larsson som ordförande enligt årsmötets

beslut. övriga val: till sekreterare valdes Anne-Marie Ström. Till kassör Henrik Juslin( tillika v

ordförande). Ledamöter Börje Nyberg och Vailet Holmgren.

Styrelse- och Klubbmöten: Styrelsen har haft 8 protokollförda möten. 1 klubbmöte har genomförts.

Coronapandemins restriktoner har inneburit att fysiska möten inte kunnat genomforas efter 2020-03-

13. Styelsemötena efter det datumet har genomförts delvis som digitala möten.

De sedvanliga vår- och höstavslutningarna, med gemensam lunch, har inte kunnat genomföras på

grund av rådande restriktioner.

Börje Larsson och Karl-Erik Levin har genomfört Digltal Första Hjälpen på uppdrag av Älvkarleby Fritid

måndag kl 13-15. Servicetjänst till allmänheten i Bibliotekets lokaler Skutskär. Föreningen har for det

uppdraget fått en ersättning på 10000 kr av Älvkarleby kommun'

Kurser som har kunnat genomföras har bedrivits i Skutskär och Gävle fram till 2020-03-13 då

lokalägarna stängde lokalerna for vår verksamhet. Hösten kurser startades i början på oktober men

fick avslutas i början av november, både i Skutskär och Gävle, på grund av skärpta restriktioner meed

anledning av pandemin.

Förberedelser vidtogs i december för att kunna bedriva utbildning Digitalt' Börje Larsson gick

utbildning på den digitala plattformen Zoom. Planerad kursuppstart januari 202Lför intresserade.

Styrelsen tackar för det förtroende som medlemmarna visat under det gångna året och hoppas på att

livet återgår till det normala.


