
 

 

 

  

Protokoll vid styrelsemöte 2017-01-25 (§ 445 - § 461) 

 

Närvarande ledamöter Ulla Stahlberg ordförande, Rolf Severin, Berit Magnusson, Gunilla 

Johansson, Jonny Holm, Barbro Isaksson. 

Frånvarande ledamöter  Bosse Jansson (anmält förhinder)                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Adjungerade  Rune Nordström (Kungälv sektionen) 

Suppleant   Lars Palmer 

Frånvarande suppleant  Inger Lindberg(anmält förhinder)                                                                      

Adjungerad Olle Viklund (sammankallande för valberedningen) § 459                                                                                      

Plats  Lotsgatan 9  

 

§ 445 Öppnande:                                                                                             
Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

 

§ 446 Godkännande av dagordning:                                                                      
Ordförande framlade förslag på dagordning som godkändes. 

 

§ 447 Justerare och rösträknare:                                                                                                                                              
Jonny Holm valdes till rösträknare samt, att tillsammans med 
ordförande, justera protokollet. 

   

§ 448 Genomgång av föregående protokoll 2016-11-23                         
Ingen hade någon fråga på protokollet, varefter protokollet skrevs 
på.         

http://goteborg.seniornet.se/


§ 449 Bordlagda frågor:                                                                                     
§ 435 se protokollsbilaga.                                                                        
§ 440 Frågan om inköp av programmet Adobe Premiere Element 
är nedlagd.  

 

 § 450 Ekonomirapport: se protokollsbilaga 

 

 § 451 Kungälv:                                                                                                          
It-kafét öppnade 16/1 och  stänger 24/4.                                      
Under våren är 5 st. cirklar inplanerade. Första cirkeln startar 
30/1. Biblioteksverksamheten är inplanerad till 5 ggr.        
Årsmötet kommer att äga rum 2017-03-10. 

                                                                                                                                                                                            

 § 452 Cirkelrapport:                                                                                              
De cirklar, som är klara, finns på hemsidan. Nytt är att man kan se 
status på cirkeln. Ett önskemål från cirkelledare är att kunna se 
när anmälningslistan är utskriven. Rolf tar med sig frågan till 
Studiefrämjandet.  

 

§ 453 Biblioteksrapport:                                                                            
Möte för handledarna var 23/1. Verksamheten fungerar bra, men 
det behövs ersättare. 

                                                                                                  

§ 454 Caférapport:                                                                               
Verksamheten löper på.                                                                   
Cafévärdarna köper in, vid behov, material till cafét. 

                                         

§ 455 Månadsträffar:                                                                                    
Programmet för månadsträffen 26/1 är klart.                                                           
Datum för vårens månadsträffar är bokade till 23/2 (årsmöte), 
23/3 och 27/4. 

                                                                                                                                               

§ 456 Årsmöteshandlingar:                                                                                                  
Handlingarna till årsmötet gicks igenom. Verksamhetsberättelsen 
skrevs på. Till medlemmar är kallelse, dagordning, 
verksamhetsberättelse och förslag till verksamhetsplan 2017 
utskickade. Övriga handlingar skickas ut när de är klara. 



Handlingarna kopieras för att finnas vid årsmötet. Det beslöts att 
föreningen står för förtäringen på årsmötet    

§ 457 Verksamhetskonferansen:                                                                                                             
Verksamhetskonferansen i Stockholm flyttas till april. Det beslöts 
att vilka, som åker, bestämmer kommande styrelsen.  

    

§ 458                                      Lotsgatan:                                                                                    
Konflikten 16/12 disskuterades. Styrelsen enades om att den inte 
kan lösa personliga konflikter mellan medlemmar. Eftersom 
rutiner för personliga sammankomster ej finns lämnar avgående 
styrelsen över frågan till kommande styrelse.  

                                                                                                                                                                                                                                                        

§ 459 Övriga frågor:                                                                               
Styrelsen informerades om valberedningens arbete.  

   

§ 460 Enhälliga beslut:                                                                           
Samtliga beslut var enhälliga. 

  

§ 461 Avslutande:                                                                                            
Ordförande tackade för ett konstruktivt möte och avslutade 
mötet. 

                                                                                                                                                                                                     

  

     

Vid protokollet 

--------------------------------- 
Berit Magnusson 

Justerare 

 

-------------------------------                 ------------------------------------ 
Ulla Stahlberg              Jonny Holm 

   

   

  



  

 

 

 

   

 

   

  

                                 

 

 


