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ÅRSBERETNING 2014 
 
 
På årsmøtet 24. februar 2014 ble følgende valgt:  
 
Valgt til styremedlemmer:  

Aud Gulvik  leder   (valgt for 1 år)  
Viggo Johansen  styremedlem  (gjenvalgt for 2 år)  
Leif Skaatan   styremedlem  (ikke på valg)  
Hanna Marie Foldvik  styremedlem  (ikke på valg)  
Stein Kristiansen styremedlem  (ny - valgt for 2 år)  

Valgt til varamedlemmer:  
Kari Sandberg     (gjenvalgt for 1 år) 
Ellen Kilvær     (ny - valgt for 1 år) 

Valgt til revisor:  
Lillian Liodden     (ikke på valg)  

Valgt til valgkomite:  
Arne Torp     (gjenvalgt for 1 år)  
Helge Gjerstad     (gjenvalgt for 1 år)  
Erik Hagen     (gjenvalgt for 1 år)  

 
Styremøter  
Det er holdt 7 styremøter i 2014.  
 
Medlemsmøter  
Det ble holdt 16 medlemsmøter i 2014. 8 møter ble organisert som datacafé, der medlemmene 
hadde med PC, nettbrett eller mobiltelefon og fikk praktisk hjelp og veiledning.  
På 8 møter ble det holdt presentasjoner om digitale nyheter og etterspurte temaer: 
 Video, bilder og data som hobby. Lysbildeshow laget med Windowsprogram 
 Internett - utvikling og trender 
 Vår digtaliserte hverdag 
 Introduksjon til Digipost 
 E-bøker 
 Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? 
 Reiseplanlegging - Kjøp billetter, bestill hotell og planlegg reiseruten for bilturen 
 Lagring i skyen - er det lurt? 
 
Medlemsmøtene hadde et gjennomsnittlig frammøte på 40 personer. Det tilsvarer litt under 25% av 
medlemmene.   
 
I tillegg til medlemsmøtene ble det i august arrangert et åpent orienteringsmøte, der 63 personer 
kom for å høre om Seniornetts virksomhet. De ble bl.a. invitert til den landsomfattende 
SeniorSurfdagen som skulle arrangeres i september. Også i 2014 ble SeniorSurfdagen arrangert som 
en dagskonferanse i samarbeid med Larvik Kommune. Kommunen la spesiell vekt på det dagsaktuelle 
temaet "Digipost" og orienterte om sine digitale tjenester. Etter kommunens presentasjon kunne folk 
orientere seg ved å besøke forskjellige temabord, der de kunne legge inn nettbank, legge inn den nye 
app-en "eBokBib", få demonstrert verktøy for å digitalisere bilder og se en samtale over Skype. På 
landsbasis hadde Seniornett Larvik rekord i antall frammøtte med 120 deltakere.  
 



 Larvik 
 

Med økt antall medlemmer følger økt behov for antall veiledere på datacafeene. Selv om flere 
medlemmer etter hvert har påtatt seg veilederrollen, trenger vi stadig flere. Antallet som ville ha 
hjelp på datacafeene ser ut til å øke (rundt 50 på hvert møte i høsthalvåret). Av det tolker vi at den 
formen vi har valgt (at alle som vil ha hjelp kan møte) passer medlemmene. Men det sier seg selv at 
10-15 veiledere ikke er nok. Vi ser imidlertid ikke bort ifra at det sosiale miljøet på datacafeene litt 
oppveier det at ikke alle får den hjelpen de trenger til enhver tid. Det er anledning til å avtale hjelp på 
datacafeene på forhånd, slik at vi kan prioritere de som har bestilt, men nesten ingen benytter seg av 
det. 
 
Kurs og annen opplæring  
Det er gjennomført 23 kurs i 2014 i følgende tema:  
 ABC-PC 
 E-post for G-mailbrukere 
 E-post for outlook- og hotmailbrukere 
 Internett 
 Tekstbehandling 
 Lagring i mapper 
 Sikkerhetskopiering 
 Kontrollpanelet 
 Rydd PC 
 iPad for nybegynnere 
 Kom i gang med Facebook 
 Bildebehandling 
Til sammen mottok klubben 127 påmeldinger til disse kursene, og det medgikk til sammen 70 timer 
til kursgjennomføringen. Datacaféene ivaretar noe av det øvrige, individuelle opplæringsbehovet.  
 
Økonomi  
Klubben eier ved utgangen av året fire PC-er, en iPad og ett Samsung nettbrett som brukes til utlån 
på kurs og datacafeer. Den femte PC-en vi eide ved inngangen til året, ble stjålet. Det samme ble 
iPad-en, som vi har erstattet.  
 
Klubben får bruke Sliperiet til møter og kurs kostnadsfritt.  
  
Ved inngangen til 2015 hadde klubben kr. 24.913,- i banken mot kr. 19.562,- ved inngangen til 2014.  
 
Medlemsutvikling  
Ved utgangen av 2014 hadde Seniornett Larvik 176 medlemmer, en økning på netto 34 medlemmer 
fra året før. 


