
   PROTOKOLL vid styrelsemöte 2015-04-24 ( § 215 -§ 230 )

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

     Adjungerad                     Monica  Malmqvist

     Plats                                Lotsgatan

    § 215              Öppnande
                           Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

    § 216              Godkännande av dagordning
                           Ordförande framlade förslag till dagordning som godkändes.

    § 217              Justerare           
                           Inga-Lill Fors valdes att tillsammans med ordförande justera  protokollet.
                           

    § 218             Genomgång av föregående protokoll 2015-03-26   
                           § 147, 168,186 och 200  Photoshop.  Adress och Licenser fungerar nu. Frågan klar
                           § 175 Datorn i spegelsalen. Fungerar ok. Frågan klar
                           § 188 Caféverksamheten. Mötet genomfört
                           § 190 Cirkelverksamheten. Mötet genomfört.
                           § 210 Inköp av ”smart”TV. Beslutades att inköp sker under hösten.
                             
                          
    § 219              Ekonomirapport. Se protokollsbilaga

    § 220             Kaférapport. Gunilla kallade till möte 9/4. Inför hösten kan det behövas flera         
.                          cafévärdar. För att få intresserade kommer mejl till medlemmar att skickas ut. 

 



                           

    § 221              Supportrapport. Under sommaruppehållet kommer genomgång av datorerna att 
                           göras. Windows 10 kommer att installeras när den är tillgänglig. Enligt plan           
                           kommer det att finnas Windows 7 och 10 på datorerna.

    § 222             Cirkelrapport Under maj månad kommer ett antal ”kort”kurser att genomföras.  
                          Anmälan och betalning via kursledarna 

     § 223             Biblioteksverksamhet Verksamheten finns på 4 bibliotek i Göteborg samt 1 i         
                           Kungälv. Verksamheten kommer att fortsätta under hösten

    § 224              Kungälv  Planering av höstens cirklar beräknas vara klar 21/5. Verksamheten är
                            avslutad för säsongen, hänvisning på hemsidan till verksamheten på Lotsgatan.

    § 225              Seniornets Swedens Årsmöte i Stockholm 150414  Rolf Severin rapporterade
                           att det hade varit ett kort och bra möte. Det beslutades bland annat, att
                           medlemsavgiften skulle fördelas 50% till lokalförening och 50% till Seniornets 
                           Sweden. För Bild och referat se hemsidan  

    § 226              Investeringar Licens på kameraövervakning diskuterades Rolf, Jan-Elve och
                           Bosse utreder  frågan 

    § 227              Övriga Frågor Rolf och Monica rapporterade om att de varit i Myggenäs på Tjörn
                           och  presenterat Seniornets verksamhet.
                           Sista dagen inför sommaruppehållet på Lotsgatan är 5/6 och  öppnar igen 31/8.

    § 228              Nästa möte  Nästa styrelsemöte beslöts till 150610 kl 1000 på Kvarnkullen hos  
                           Rolf och Mona          

    § 229              Enhälliga beslut Samtliga beslut på mötet fattade beslut var enhälliga

    § 230              Avslutande  Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet
       .

                           Vid protokollet

                           Berit Magnusson

                           Justerare 

                            Harriet Williams                                       Inga-Lill Fors                                            
. 
                                                   


