
   PROTOKOLL vid styrelsemöte 2015-03-27 ( & 197- & 214)

   Närvarande ledamöter      Ulla Ahldin
                                             Inga-Lill Foss
                                             Barbro Isaksson
                                             Bo Jansson 
                                             Gunilla Johansson
                                             Jan-Elve Kjellgren
                                            Berit Magnusson 
                                             Rolf Severin
                                             Harriet Williams

   Suppleant                          Lars Palmer

    Adjungerad                       Monica  Malmqvist

   Plats                                   Lotsgatan

    & 197              Öppnande
                            Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

    & 198              Godkännande av dagordning
                            Ordförande framlade förslag till dagordning som godkändes.

    & 199              Justerare           
                            Ulla Ahldin valdes att tillsammans med ordförande justera 
                            protokollet.

    & 200             Genomgång av föregående protokoll 2015-03-26   
                           & 147, 168 och186  Photoshop
                           Problem med licenser. Frågan kvarstår Jan-Elve håller i frågan.
                           & 175 Datorn i spegelsalen. Datorn ej problemet men switchen behöver
                           uppgraderas. 
                           &188 Caféverksamheten. Mötet uppskjutet för att alla berörda skulle kunna
                           deltaga
                           &189 Supportverksamheten Mötet klart 7 personer deltog.
                           & 190 Cirkelverksamheten   Mötet framflyttat
                           & 193 Kungälvs årsmöte hölls 150320



    & 201              Ekonomirapport. Se protokollsbilaga

    & 202              Kaférapport. Gunilla kallar cafévärdarna till möte. Verksamheten fungerar bra. 
                                                  

    & 203              Supportrapport. Tidbokning för support fungerar bra

                           
    & 204              Cirkelrapport. Lektionssalen utökas med 2 datorer. Detta innebär att cirklarna     
                            kan,vid behov, vara 10 deltagare/cirkel. Cirkelledaren bestämmer hur många
                           deltagare som skall ingå i cirkeln.
                           Inga-Lill kallar cirkelledarna och Studiefrämjandet(Kristina) till  möte(17/4) för 
                            genomgång av rutiner.  Det beslöts att  kallelsen skall besvaras  då smörgås skall   

     serveras

    & 205              Månadsmöten
                           Tema för Aprilmötet150423 Senaste nyheter inom datavärlden och genomgång av
                           olika ”molntjänster”.

    & 206              Övriga Möten  
                           Under maj  månad kommer olika temadagar att erbjudas. Rolf ombesörjer att de
                           kommer ut på hemsidan 
                           Från mitten av december 2014 till slutet av mars 2015 har föreningen fått 
                           100 nya  medlemmar.  Detta har inneburit att 2 möten för nya medlemmar har         
                           hållits och ytterligare 1 planeras under våren.
  
    & 207              Föreningens inriktning och framtid
                           Föreningen skall vara i framkant,hålla hög kvalitet på support och cirklar. 
                           Fokus skall vara på föreningen i Göteborg
                           Undervisningen skall ske i Göteborgsföreningens regi 

    & 208              Kungälv  
                           Årsmötet besöktes av  50 deltagare. Cirkelverksamheten är på sluttampen.
                           Cirkel i Spotify är fulltecknad. It-kaffet slutar i mitten av april återkommer i höst.   
                     
 
    & 209              Seniornets Årsmöte i Stockholm 150414       
                           Rolf Severin valdes att representera föreningen vid Årsmötet 

    & 210              Investeringar
                            För bättre nätverksuppkoppling var förslaget att  byta  switzar och Router.              
                           Det beslöts att det skulle ske till nödvändiga kostnader. Ansvariga för detta är
                           Jan-Elve, Bosse och Lars.
                           Inköp av ”smartTV”diskuterades Bordlägges till nästa mötet. 



         
                            

    & 211              Övriga Frågor
                           Kostnad för kopior till cirkeldeltagare diskuterades. Bordlägges till nästa möte
                           Vårutflykt 150527 till hemlig ort. Inger är ansvarig för resan. Mer information        
                           kommer.
                           Frågan om utomstående kan fotografera i lokalen har kommit. Det beslöts att
                           fotografering i lokalen av utomstående är  förbjudet.  

    & 212              Nästa möte            
                           Nästa styrelsemöte beslöts till 150424 kl 0930 på Lotsgatan.
.
    & 213              Enhälliga beslut
                           Samtliga beslut på mötet fattade beslut var enhälliga

    & 214              Avslutande
                           Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

                           Vid protokollet

                            Berit Magnusson
    
                           Justerare 

                          Harriet Williams                                       Ulla Ahldin                                              
. 
                                                   

                                                                

                                                      

                                             


