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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 
 
Styrelsen för Föreningen Ljusterö IT-Café avger följande berättelse för verksamhetsåret 2012. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året varit: ordförande Olof Engfeldt, sekreterare Arne Nordberg, kassör Stig 
Danielsson, ledamöter Martin Andersson, Rolf Benn och Tore Österman. Adjungerad till samtliga 
möten Anders Lindhoff. 
 
Revisor 
Ulla Jakobson 
 
Valberedning 
Anders Lindhoff 
 
Medlemmar 
Föreningen hade vid årets slut 47 medlemmar. 
 
 
Protokollförda styrelsemöten 
Styrelsen har haft 5 protokollförda styrelsemöten. 
 
Aktiviteter för medlemmar 
I samarbete med Ljusterö Skola och IT-gymnasiet i Åkersberga har föreningen genomfört 3 
utbildningsaktiviteter på Ljusterö och en aktivitet i Åkersberga. Mellan 15 och 30 medlemmar har 
deltagit vid varje tillfälle. 
 
Aktiviteter där styrelsen deltagit 
Initiativ till bildande av en förening togs under våren 2012. Föreningens verksamhet startades under 
hösten 2012 av en projektgrupp (stiftarna) bestående av den blivande styrelsen, revisorn och den 
adjungerade ledamoten Anders Lindhoff. Möten för skapande av föreningen hölls, en styrelse utsågs, 
stadgar antogs, föreningen registrerades och erhöll organisationsnummer, bankkontakter etablerades 
och en första verksamhetsplan antogs. 
 
Martin Andersson och Rolf Benn har varit i kontakt med Österåkers Kommun 
 
Stig Danielsson har ansvarat för kaffe och smörgås mm vid sammankomster. 
 
Olof Engfeldt har haft kontakter med Stockholms Universitet i samband med föreläsningar rörande 
integration av äldre i IT-samhället. 
 
Olof Engfeldt har framfört föreningens tack till Ljusterö skola och IT-gymnasiet och dess handledare 
för en mycket värdefull medverkan. 
 
Anders Lindhoff har deltagit i samarbete med Seniornet Roslagen. 
 
Arne Nordberg har varit i kontakt med skolan för att berätta om vad föreningen gör och för att hitta 
arbetsmodeller för att föreningen ska kunna integrera skolan och dess lärare och elever i framtida 
arbete. 
 
Tore Österman har lett arbete med att formulera föreningens vision och strategi. 
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Övrigt 
Olika styrelsemedlemmar har i begränsad omfattning informerat om verksamheten till massmedia och 
andra intressenter. Tänkta informationsåtgärder har uppskjutits då anstormningen av medlemmar 
som önskat delta i utbildningsaktiviteter har varit högre än vi mäktat med fullt ut.  
 
Väsentliga händelser sedan årets slut 
Verksamheten fortsatt under våren 2013 och fortsatt verksamhet planeras till hösten 2013. 
 
Vi i styrelsen tackar för förtroendet under det gångna året. 
 
Ljusterö 2013-04-10 
 
 
 
Olof Engfeldt  Mats Andersson Rolf Benn  
 
 
Stig Danielsson Arne Nordberg  Tore Österman 
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Förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2013 
 
Föreningens styrelse föreslår att Föreningen under 2013 ska 
 
1  Genomföra utbildning av medlemmar för att skaffa egna handledare. 

 
2 Genomföra fortsättningsprogram för medlemmarna. 

 
3 Utveckla och genomföra introduktionsutbildningar för medlemmar som 

saknar dator och bredbandsabonnemang. 
 

4 Utveckla samarbetet med nuvarande kontakter bland myndigheter, 
företag och andra föreningar samt intressera andra att stödja arbetet.  
 

 


