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ÅRSBERETNING 2013 
 

På årsmøtet 11. februar ble følgende valgt: 
 
Valgt til styremedlemmer: 
Aud Gulvik   leder   (valgt for 1 år) 
Viggo Johansen   styremedlem  (ikke på valg) 
Leif Skaatan   styremedlem  (valgt for 2 år) 
Hanna Marie Foldvik  styremedlem  (valgt for 2 år) 
Anne Lise Aulibråten  styremedlem  (valgt for 2 år) 
Valgt til varamedlemmer: 
Stein Kristiansen     (valgt for 2 år) 
Kari Sandberg      (valgt for 2 år) 
Valgt til revisor: 
Lillian Liodden      (gjenvalgt for 2 år) 
Valgt til valgkomite: 
Arne Torp      (gjenvalgt for 1 år)     
Helge Gjerstad      (gjenvalgt for 1 år) 
Erik Hagen      (valgt for 1 år)    
 
Styremøter 
Det er holdt 8 styremøter i perioden. Anne Lise Aulibråten måtte halvveis i perioden trekke seg fra 
styrearbeidet, så Stein Kristiansen gikk inn som styremedlem ut året. 
 
Medlemsmøter 
Det ble holdt 16 medlemsmøter i perioden, hvorav 8 ble organisert som datacaféer. Medlemsmøtene 
hadde et gjennomsnittlig frammøte på 36 personer. Det tilsvarer 25% av medlemmene. I tillegg møtte 
i underkant av 100 personer på SeniorSurfdagen, som i år ble arrangert som en dagskonferanse i 
samarbeid med Larvik Kommunale Pensjonistforening. Datacafeene, der folk har med egen PC og 
nettbrett, viser seg å være populært. Januar hadde frammøterekord med 53 personer innom 
datacafeen. Flere av medlemmene har etter hvert påtatt seg veilederrollen på datacafeene, men vi 
trenger fortsatt flere ettersom det møter så mange som trenger hjelp. Mot slutten av året kom vi 
imidlertid i kontakt med flere som kanskje kan stille som hjelpere i 2014.  
 
Kurs og annen opplæring 
Det er gjennomført 15 temakurs i 2014. Til sammen har kursene samlet 135 påmeldinger.  
Datacaféene ivaretar noe av det individuelle opplæringsbehovet.  
 
Besøk fra Den Tsjekkiske Republikk 
Ifm et to-årig prosjekt finansiert av den tsjekkiske stat for å "e-inkludere" personer over 50, hadde vi 
besøk av representanter for prosjektgruppen. De var interessert i klubbens mål, planer og erfaringer.  
 
Økonomi 
På grunn av omlegging til temakurs, der deltakerne bruker egne PC-er, er det mindre behov for 
"klassesett", så de to eldste PC-ene er solgt. Klubben eier nå 5 PC-er og 1 iPad som brukes til utlån på 
kurs og datacafeer. Klubben er svært heldig som får bruke Sliperiet til møter og kurs kostnadsfritt. 
 
Ved inngangen til 2014 hadde klubben kr. 19.562,- i banken mot kr. 7.652,- ved inngangen til 2013.  
 
Medlemsutvikling 
Ved utgangen av 2013 hadde Seniornett Larvik 142 medlemmer, en økning på 19 medlemmer fra året 
før. 


