
Larvik 
 

                        Årsberetning for 2019 
 
På årsmøtet 14.mars 2019 ble følgende valgt : 
 
Valgt til styremedlemmer: 
Stein Kristiansen.             Ledergruppe.      (Ikke på valg) 
Lasse Midtvik.                  Ledergruppe.      (Ikke på valg) 
Viggo Johansen.              Ledergruppe.       (Valgt for 2 år) 
Svein Arild Stokland.        Styremedlem.      (Gjenvalgt for 2 år) 
Aina Norin Tollefsen *      Styremedlem.      (Valgt for 2 år) 
 
Valgt til varamedlemmer:     
Aud Moe.                                                       (Gjenvalgt for 1 år) 
Heidi Larsen.                                                 (Valgt for 1 år) 
 
Valgt til revisor: 
Arne Torp.                                                      (Gjenvalgt for 1 år) 
 
 
Valgt til valgkomité: 
Kaare Mortensen.                                           (Gjenvalgt for 1 år) 
Aud Gulvik.                                                     (Valgt for 1 år) 
 
Styremøter: 
Styret har hatt 6 styremøter. Varamedlemmene har vært innkalt og 
deltatt på de fleste møtene. Da vi ikke fikk valgt en leder ved 
årsmøtet, ble det bestemt at vi benyttet en ledergruppe som 
erstatning for leder, noe som har fungert greit. 
Aina Norin Tollefsen valgte å trekke seg ut fra styret og 
foreningen på vårparten av året. 
 
Antall medlemmer: 
Seniornett Larvik hadde 141 medlemmer ved utgangen av 2019. 
Det er en nedgang på 3 fra året før. 
 
Landsmøte Seniornett Norge 
Lasse Midtvik deltok på Landsmøtet til Seniornett Norge 13/14 mai. 
 



 
Markedsføring 
Foreningen legger arrangementer/Datacaféer inn på Facebook, på 
våre hjemmesider og sendes direkte til medlemmene via Mail. 
Vi har fått inn endel omtaler i ØP av våre arrangementer. 
 
Medlemsmøter: 
 Det er gjennomført 17 Datacaféer med diverse aktuelle innlegg, 
det har vært fra 24 til 40 stk. på disse møtene. Datacaféne ble 
flyttet til mandager fra høsten 2019 i håp om større deltagelse. 
 
Kurs og datatips. 
Vi avholdt et åpent  kurs i apper og et kurs i smarttelefoner i 
samarbeid med Sandefjord Videregående skole VKT som stilte 
med foredrag og instruktører. 
 
Digital Festival 
Vi arrangerte Digital Festival i samarbeid med Larvik Bibliotek i 
deres lokaler. En rekke foredrag om slektsforskning, datasikkerhet, 
ØP på nett, nettbank og bruk av digitale bibliotektjenester ble holdt. 
Det var et godt besøkt arrangement. 
 
Veiledere 
 Ved omlegging av Datacafeéne mistet vi dessverre tilgangen på 
elevene fra Sandefjord, men vi har fått et par nye via Frivillig.no, 
slik at vi har vært selvhjulpne . Lasse Midtvik og Stein Arild 
Stokland deltok på hvert sitt 2 dagers veilederseminar hos 
Seniornett Norge. 
 
 
Samarbeidet med elevene ved Sandefjord VGS 
Da elevene ikke har mulighet til å hjelpe oss på mandager, så har 
vi forsøkt å bruke de til å lage kurs på torsdager noe vi ønsker å 
utvikle videre. De er svært kunnskapsrike og tålmodige med oss. 
 
Økonomi 
Foreningen hadde kr.13.772,97 i banken ved utgangen av 2019 
mot kr. 20.292,34 ved inngangen til året. Vi fikk bevilget kr. 5.000,- 
av Larvik Kommune til driften. Seniornett har ikke som mål å tjene 
penger, så økonomien for vår lokale forening anses som 
tilfredsstillende. 

 
 


