JÄRN Seniorerna –
Seniorer som ger järnet
Inför årsmötet 2010 presenterar vi några SeniorNet profiler.
De är viktiga för föreningen.
De är helt olika som personligheter.
De är starkt drivande och därför är deras insatser avgörande för SeniorNets överlevnad,
utveckling och framgång.
De ger järnet.
För att börja med träffar vi tre personer – Ulla Stahlberg, Alli Reimegård och Folke Karlsson,
men tanken är att vårt webbgalleri ”JÄRN Seniorerna” ska växa och att framåt jul kan vi
presentera ett tiotal porträtt.
En JÄRN Senior kan vara en stridbar byggare, en lågmäld förvaltare, en kontroversiell
ifrågasättare, en person som väcker känslor, irriterar, gör rätt, gör fel, går vidare, rubbar
cirklar.
Det är resultatet som räknas: flera klubbar, flera seniorer som träffas – fysiskt och virtuellt och lär andra seniorer att dra nytta och ha nöje med hjälp av informationsteknik.
Känner du en senior som platsar i vårt galleri? Maila och berätta! Och glöm bara inte en
sak: en JÄRN Senior, det kan vara du själv.

Ulla Stahlberg är diplomat. Nej, inte till yrke, men till sin läggning. Hon
känner av vibbarna, hon kan medla och hon kan konsten att uppnå konsensus när de stridande
parterna minst av allt förväntar sig att de skulle komma överens.
En mycket social och handlingskraftig person som också får verksamheten att fungera med
hjälp av Göteborgs kommun och gott teamarbete.
Vaddå problem? Problem är till för att lösa.
Ullas stora intresse förutom datorer både professionellt och privat – är mat, hon har drivit
delikatessaffärer och kommer från en ”mat-familj”. Det kan hända att det finns en koppling
mellan förmågan att laga god mat och talangen att skapa och underhålla goda relationer…
Genom en bekant fick hon höra om SeniorNet 2003.
Blev medlem 2004, engagerade sig blev invald i styrelsen 2005 och blev ordförande 2006 för
Göteborgklubben.
Under hennes ledning har skett en fördubbling av antalet medlemmar, det har öppnats nya
lokaler, flera värdefulla samarbeten har kommit igång eller vidareutvecklats. Det finns ett gott
samarbete med ett studieförbund sedan 2004.
Bra samarbete med Microsoft här i Sverige angående licenser. Det finns bra kontakter med
kommunen genom Fritids & Föreningsförvaltningen. Kontakter med Arbetsförmedlingen har
resulterat i att flera personer har engagerats i föreningens arbete och fler är på väg.
Göteborgklubben har våren 2010 närmare 1000 medlemmar.

Tio frågor till Järn Senior:
1. Hur är du som person, i tre meningar?
2. Vem ville du bli när du var liten?
3. Vilken är ditt livs största bragd?
4. Vilken historisk eller/och känd person skulle du vilja träffa och stanna en månad på en öde
ö med?
5. Hur och när kom du i kontakt med SeniorNet Sweden och vad var det som lockade?
6. Vilket är ditt bästa minne under tiden med SeniorNet?
7. Vad är det som du har saknat med SeniorNet och kanske fortfarande saknar?
8. Hur finansieras verksamheten i din klubb och hur skulle den kunna
förbättras? Vad skulle du göra om du fick en miljon?
9. Vilka IT-prylar eller tjänster använder du? Vad är det roligaste för dig med nätet?
10. Vad har du för motto eller levnadsregel?
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Jag är ärlig, rak och drivande.
Vet ej.
Har inte gjort något som betecknas som bragd.
Vet ej
Genom en vän 2003, människor som höll på med datorer.
Ett minne av många är det ofantliga stöd jag hela tiden känt från medlemmarna.
Vidare när vi invigde vår lokal på Hisingen. Pressen var där och väldigt mycket folk.
En annan när vi öppnade vår sektion i Kungälv, utvidgningen i vår huvudlokal. Ja,
som sagt det finns många.
7. Jag har inte saknat något.
8. Medlemsavgifter, lokalbidrag, aktivitetsbidrag, fakturering bibliotek och träffpunkter
där vi tillhandahåller handledare. Om jag fick en miljon skulle jag satsa på alla våra
duktiga cirkelledare, handledare, kafévärdar genom att erbjuda dem kurser för
vidareutbildning. Blev det något kvar så behövs det alltid nya datorer.
9. Facebook, Skype, Frontpage för att bygga hemsidor, kontakten med vänner
10. Behandla andra som du själv vill bli behandlad, stå med fötterna på jorden.

