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Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021
Styrelsen för ITSeniorerna i Göteborg avger följande rapport om verksamheten under den
1 januari - 31 december 2021.
Föreningens organisa onsnummer
802419-4774
Styrelsen har under året ha följande sammansä ning
Christer Björstad
ordförande
Bengt Silvander
vice ordförande
Bengt Hagaeus
Kassör
Chris na Roiha
ledamot – Sekreterare
Anders Andersson
Ledamot - Marknad
Sune Andreason
Ledamot - Suppor redag
Anders Johansson
Ledamot - Kursansvarig
Inger Gustafsson
ledamot
Valberedning
Lars Thorelli
Sune Andreason
Revisor
Thomas Bengtsson

Suppleant
Chris na Berg

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret ha 15 protokollförda sammanträden.
4 fysiska och 11 digitala möten.
Coronapandemin
Under hela året fortsa e coronapandemin a påverka hela världen, så även vår förening, . I princip
var det tvärstopp för fysiska möten. Stor del av Fredags-support, kurser i vår lokal samt våra
månadsmöten ck skjutas på fram den. De a avbro höll i sig under större delen av
verksamhetsåret.

Workplace
Workplace Advance är förenings digitala nav för internkommunika on, utvecklat av Facebook
Inc. Workplace. Sedan början av april 2020 har vi utny jat denna utmärkta digitala pla orm
för digitala möten, distansutbildning, videosändningar live och gemenskap.
Under 2021 har det gjorts 837 inlägg samt 281 kommentarer på denna pla orm.
Medlemsantal
Den 31 december 2021 hade föreningen 635 betalande medlemmar. Den stora ökningen mot
2020 blev då bostadsföreningen Göteborgshus 26 generöst bjöd sina medlemmar utan
kostnad bli medlem i ITSeniorerna under år 2021.
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Ca 65 procentenheter av våra medlemmarna är kvinnor. All medlemsadministra on sker
genom e webbaserat och databasorienterat användargränssni . Integrerat med vår
hemsidas inloggningsystem.
Föreningslokaler
Genom bostadsrä sföreningen Göteborgshus 26 hyr vi deras samlingslokal på
Marklandsgatan 49 för kurser och supportverksamhet. Till våra månadsmöten ny jar vi
Högsbo kyrkas församlingshem, med adress Bankogatan 61, Göteborg.
Kursverksamhet
Med anledning av Coronapandemin har vi ha svårigheter a helt fullfölja verksamhetsårets
kursprogram. En del kurser ck ställas in. Andra ck y as över ll Workplace för
distansstudier.
Under året har vi genomfört 13 kurser varav 5 på distans. Totalt 85 deltagare
Medlemserbjudande – O ce365 Enterprise E1
I samarbete med Microso erbjuds föreningens medlemmar molntjänsten O ce365
Enterprise som medlemsförmån utan någon kostnad. E avancerat ”kontorssystem”, vilket
e ni otal medlemmar anslu t sig ll.
Zoom som digital videomöte och webinar
Flera av våra medlemmar är ännu inte anslutna ll vårt nav för kommunika on, Workplace.
För a nå dessa medlemmar samt förbä ra våra möjligheter ll digital kommunika on har
föreningen tecknat abonnemang med Zoom. I abonnemanget ingår Zoom Videokonferens
och Zoom Video Webinar
Föreningen Handledare/Handledarträ
Under verksamhetsåret llkom några nya handledare. Några slutade. Vid årets utgång
noterades 18 handledare. Två handledarträ ar arrangerades under året via Zoom.
Utan handledare tappar det mesta av vår förening sin valör. Det är sålunda angeläget a vi
skapar e go ideellt arbetsklimat för våra handledare. Det skall vara enkelt för varje
handledare a presentera sin kurs och innehåll på vår hemsida. Lä a ta del av
deltagarlistor samt minimal administra on. Någon redovisning ll något studieförbund
behövs inte längre då alla kurser sker i vår egen regi.
Ekonomi
Föreningens ekonomiska ställning framgår av balans- och resultaträkningen som nns i slutet
av denna årsredovisning. Årets vinst blev 81 953.60.
Annonsering och annan utåtriktad verksamhet
Google sökord har varit vår huvudsakliga pla orm för annonser.
Sänkt medlemsavgi
Genom a dra ny a av ny teknik och digitaliseringens fördelar beslutade styrelsen a sänka
medlemsavgi en för år 2021 ll SEK 150.-/kalenderår.
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Hemsidan www.itseniorerna.se
Under 2021 har vår hemsida www.itseniorerna.se besökts av lite drygt 111 530 unika
besökare. En glädjande si ra!
Ca 25 procentenheter av besökarna ll vår hemsida använder en mobil enhet.

Bokning av studiecirklar via vår hemsida
All vår kursverksamhet administreras genom vår hemsida. Kursbokningar såväl som
avbokningar sköter den enskilda medlemmen själv. Deltagarna i våra kurser visas på vår
hemsida, e er inloggning, och uppdateras i real d. Till ny a för både handledare och
kursdeltagare. De a innebär e minimum av kursadministra on.
Support
Med anledning av pandemin y ade vi över delar av supportverksamheten från fysiska
möten i vår lokal, ll gruppen Support på föreningens Workplace.
Arbetsgrupper
• Ka egruppen
o Gruppen sammanhålls av Kenneth Karlsson.
Slutord
Styrelsen för ITSeniorerna i Göteborg riktar stort tack ll föreningens medlemmar,
handledare, funk onärer och arbetsgrupper för deras entusiasm och arbetsglädje.
Speciellt under e så annorlunda år som 2021 med coronaepidemin.
Göteborg 26 januari 2021

Christer Björstad

Bengt Silvander

Sune Andreason

Chris na Roiha

Anders Andersson

Inger Gustafsson

Anders Johansson

Bengt Hagaeus
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Verksamhetsplanen för 2022 har sin utgångspunkt i för föreningen framtagna
styrdokument, stadgar, verksamhetsidé och visioner.
Föreningens verksamhetsmål för år 2022
A vara e organ för ideellt arbete. Genom kursverksamhet och informa onsmöten,
digitala såväl som fysiska, samt support med god kvalitet, llgodose medlemmarnas
behov av kunskap inom segmentet ”Moderna kommunika onsteknik”. Allt för a möta
samhällets krav på ökat användandet av datorer och mobila enheter. Man kan tydligt se
en fortsa trendförskjutning, från sta onära datorer och Laptops, ll mobila enheter typ
Smarta mobiler och surfpla or. Vidare måste vi fortsä ningsvis ligga i framkant vad det
gäller olika digitala medier som informa onsbärare. Vidareutveckla vår digitala pla orm
Workplace Advance
. . sprida IT-kunskap om modern kommunika on ll föreningens medlemmar
. . vara en kunskapslänk mellan medlemmarna och modern kommunika on
. . balanserat medlemsantal
. . göra föreningen mer känd för en bredare allmänhet inom vårt ålderssegment
. . underhålla föreningens varumärke “ITSeniorerna”
Styrelsemöten
Styrelsen planerar a hålla styrelsemöten den sista sdagen i månaden under januari, mars,
april, maj, augus , september, oktober och november.
Årsmöte - via Zoom alterna vt fysiskt möte
Tisdagen den 22 februari 2022.
Medlemsmöten/Informa onsträ ar
Under terminerna är den sista sdagen i varje månad bokad för våra månadsmöten.
Medlemsmötena kan ha följande inriktningar
• Föreläsningar om förändringar och nyheter inom Informa ons- och
kommunika onsteknik
• Tillfälle a diskutera och samtala om olika problem som berör medlemmarnas vardag
av modern kommunika on
• Trivsam samvaro, med uppgi a stärka föreningens sammanhållning

Utåtriktad verksamhet
Ak v hem och Facebooksida. Uppdaterade Google-sökord och kontakter med media inom
vår genre.
Trycksaker
För a sprida kunskap om vår förening nns vår folder med aktuell informa on. distribueras
ll bland annat biblioteken i vårt upptagningsområde.
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Verksamhetsplan för 2022

Följande studiecirklar för våren är planerade
För a föreningen inte skall stagnera i e gammalt datortänkande förändras kursutbudet
u från marknaden och användarnas IT-vanor.Surfpla or, smarta mobiltelefoner IoT (Internet
of Things). Eller andra fenomen som belyser förändrade IT-vanor
Handledarna/handledarträ ar
Målet är två trä ar för föreningens handledare. En på våren och den andra under hösten.
Kurs

Start

Android grund april

2022-04-19

Android grund februari

2022-02-24

Android grund mars

2022-03-22

Android kamera/bild/video

2022-05-03

Android steg 2

2022-03-03

Android Surfplatta

2022-04-20

Arbeta och spara i Google molnet

2022-03-17

Facebook

2022-05-18

Filer & mappar

2022-03-15

Hantera Zoom

2022-04-05

Introduktion - O ce 365

2022-00-00

iPad Surfplatta

2022-04-06

iPhone grund februari

2022-02-15

iPhone grund mars

2022-03-21

iPhone kamera/bild/video

2022-05-04

iPhone steg 2

2022-03-02

Lär känna din webbläsare

2022-02-23

Mac iOS grund

2022-03-08

Skrivarcirkel

2022-03-01

Tra ken idag

2022-05-05

Windows grund

2022-02-08

Workplace - Digitala rummet

Pågår under våren 2022

tt

tt

ff

ffi

ff

tt

fi

ti

7

Resultatrapport
ITSeniorerna i Göteborg
Period: 2021-01-01 - 2021-12-31

Organisa onsnr: 802419-4774
Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Resultatrapport
Belopp i kr
Intäkter
Ne oomsä ning
Övriga rörelseintäkter
Summa Intäkter

Ackumulerat
44 270
95 440
139 710

Kostnader
Bru ovinst

44 270

Övriga externa rörelsekostnader
Personalkostnader
Summa Kostnader

−54 924
−2 833
−57 757

Rörelseresultat

81 954

Resultat e er nansiella poster

81 954

Resultat före ska

81 954

Beräknat resultat

81 954

Bokfört resultat

81 954
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Balansrapport

ITSeniorerna i Göteborg
Period: 2021-01-01 - 2021-12-31

Organisa onsnr: 802419-4774
Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Balansrapport
Belopp i kr
Tillgångar
Kassa och bank
Summa Tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa Eget kapital och skulder

IB

UB

226 440
226 440

308 394
308 394

226 440

308 394

226 440

308 394

Tillgångar minus Eget kapital och Skulder
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Budget 2022

Företagsnamn
Organisa onsnummer
Räkenskapsårets början (ÅÅÅÅMMDD)
Räkenskapsårets slut (ÅÅÅÅMMDD)
Valuta
Budgetnamn

ITSeniorerna i Göteborg
802419-4774
20220101
20221231
Budget 2022

Konto
3044
3120
3135
3900
3901

Beskrivning
Försäljn tjänst sv momsfri
Kursavgi er
Kommunalt ak vitetsbidrag
Medlemsmöten (gruppkonto)
Medlemsavgi er

5420
5930
6110
6111
6150
6240
6570
6700
7330
5010
5938
6155

Programvaror
Reklam sökord och webbannonser
Kontorsmateriel
Materialkostnader, hemsidan
Administra va kostnader
Datorutrustning
Bankkostnader
Föredrag månadsmöten
Bilersä ningar
Lokalhyra
Mässor och utställningar
Handledarträ ar

Helår
19 920
38 320
357
41 163
99 759
−6 606
−18 870
−4 692
−26 959
−1 559
−839
−1 831
−1 313
−2 974
−21 000
−5 000
−4 500
−96 144
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Revisionsberättelse
Till årsmötet i ITSeniorerna i Göteborg
Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i
ITSeniorerna i Göteborg för år 2021.
Det är styrelsen som ansvarat för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt
ansvar är att uttala mig om redovisningen och förvaltningen på grundval av min
revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det
innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig
om att redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Min revision innefattar
att granska underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.
Som bokföringsmetod använder föreningen molntjänsten Visma Online. I egenskap
av revisor äger jag full tillgång till den löpande bokföringen.
I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens
tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i redovisningen.
Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller kassören har handlat i strid med
föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.
Jag anser att min revision ger oss rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Redovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed, varför jag tillstyrker

• att resultaträkningen och balansräkningen fastställs
Styrelseledamöterna har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens
stadgar, varför jag tillstyrker

• att styrelsens ledamöter och kassören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
Göteborg den 1 januari 2022

Thomas Bengtsson
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