
 

  

Protokoll vid styrelsemöte 2016-02-05 (§ 311- § 322) 

 

Närvarande ledamöter  Ulla Ahldin 

    Inga-Lill Fors 

                                 Barbro Isaksson 

               Berit Magnusson 

                                                  Rolf Severin 

                                                  Harriet Williams ordf. 

                                           Gunilla Johansson 

    Bo Jansson från § 316 

    Jan-Elve Kjellgren 

Suppleant    Lars Palmer 

Adjungerad   Ingegerd Rodén 

 

Plats   Lotsgatan 9 

 

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

§ 312 Godkännande av dagordning.                                                                      
Ordförande framlade förslag på dagordning som godkändes. 

§ 313 Justerare.                                                                                                                                              
Rolf Severin valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

§ 314 Genomgång av föregående protokoll 2015-12-17                                                                                                                        
§ 261 Uppdatering av referenspärm är klart.                                                              
§ 292 Alla skrivare är ok i dagsläget.                                                                             
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§ 301 Router är inköpt.                                                                                                               
§ 305 Frågan om utbildning i Word Press bordlades. 

§ 315 Ekonomirapport: Se protokollsbilaga                                                                          

§ 316  Supportrapport:                                                                                                                                                
Sista veckan har många medlemmar kommit för tekniska support. Trycket på 
supportpersonerna har varit stort. Förslag om tidsbokning för alla diskuterades. 
Frågan bordlades.                                                                                                           
På hemsidan lägger Rolf ut en förfrågan, om tekniskt kunniga medlemmar, som 
är villiga att tillhöra supporten.                                                                                  
För kommande månadsmöten, är en HDMI-kabel och ny laddare till Seniornets 
Pc-dator inköpt, förvaras ihop med det mobila bredbandet.                                                                                                                                                                  

§ 317 Cirkelrapport:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Nya cirklar läggs ut fortlöpande på hemsidan.                                                              
I samarbete med Seniornet Växjö och Karlstad planeras en utbildning av 
cirkelledare. Thomas Thörn Växjö håller i denna uppgift som skall ske i 
Göteborg. Studiefrämjandet har beviljat pengar.                                                                                                                                                                    
Fortsättning av verksamheten på biblioteket i Biskopsgården är osäkert. Mer 
information kommer        

§ 318 Årsmötet                                                                                                                                       
Kallelse till årsmötet har skickats till medlemmarna.                                                
Inga motioner har inkommit.                                                         
Arbetsfördelningen inför och på årsmötet beslutades.                                                       
Beslutades att Seniornet bjuder på kaffe och smörgås.                   

§ 319 Kungälv:                                                                                                                            
Ordförande avgår på grund av personliga skäl. Ny ordförande ej klart i 
dagsläget.                                                                                                                           
Verksamheten pågår för fullt och nya medlemmar tillkommer.                                                                                                                                     

§ 320 Övrigt: Se protokollsbilaga                                                                                                       

§ 321 Enhälliga beslut: Samtliga beslut var på mötet var enhälliga.                                                                                                                                                                                                      

§ 322 Avslutande: Ordförande tackade för visat intresse och önskade kommande 
styrelse lycka till samt avslutade mötet. 

Vid protokollet  
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