
 

 

 

  

Protokoll vid styrelsemöte 2017-08-31 (§ 546 - § 561) 

 

Närvarande ledamöter Juhani Reinikainen ordförande, Berit Magnusson, Jonny Holm, 

Barbro Isaksson(från § 550) Göran Säll och Bosse Jansson. 

Frånvarande ledamöter  Anders Bernhardt (anmält förhinder)                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Adjungerade Rune Nordström (Kungälv sektionen)                                  

Revisorerna Ulf Sellerström  och Torsten Franzon  § 551 

Suppleant   Lars Palmer(från § 550) och Inger Lindberg 

 

Plats  Lotsgatan 9 

§ 546 Öppnande:                                                                                             

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

 

§ 547 Godkännande av dagordning:                                              

 Ordförande framlade förslag på dagordning som godkändes efter 

påpekande om 2 stycken stavfel. 

  

§ 548 Justerare och rösträknare:                                                                  

Bosse Jansson valdes till rösträknare samt, att tillsammans med 

ordförande justera protokollet. 

 

§ 549 Genomgång av föregående protokoll 2017-05-11                         

Då, ingen hade någon fråga på protokollet, skrevs protokollet på. 

http://goteborg.seniornet.se/


§ 538   Kvarstående fråga julbord:                                                                

Det beslöts att en kostnad av 100 kr skall tas ut. Som förra året 

kommer summan att gå till alkoholfri måltidsdryck och 

garderobsavgift.  Aktuell deltagarlistan redovisas vid nästa möte. 

 

§ 550 Styrelsens arbetssätt:                                                                  

Styrelsen tar beslut i alla frågor, som berör föreningens 

verksamhet.                                                                                     

Beslut, som måste tas innan ordinarie styrelsemöte, redovisas på 

kommande styrelsemöte för kännedom och eventuell diskussion. 

Gruppmail, som skickas till medlemmar, skall skickas i styrelsens 

namn och inte enskild medlem.                                               

Styrelsen beslöt att Rolf Severin används som sakkunnig vid 

skötsel av hemsidan.                                                                              

Till föreningens allmänna mail skickas lösenord ut till styrelsens 

medlemmar, Det åligger alla styrelsemedlemmar att läsa mailen, 

så inget ärende blir liggande. 

   

§ 551  Ekonomi: se protokollsbilaga 

 

§ 552 Support:                                                                                                      

Ulf Sellerströms tjänst upphör 30/9. Supportgruppen består från 

30/9 av 6 personer. Supportgruppen önskar bli fler. 

Supportgruppen finnas alltid tillgänglig på onsdagar. Support kan 

också i fortsättningen bokas som tidigare.  Diskussion om möjligt 

göra ett veckoschema med aktuella personer.  

§ 553 Kungälv:                                                                                                      

5 träffar är inbokade ihop med biblioteket.                                        

4-5 cirklar är under planering.                                                          

22/9 är 1 medlemsträff inbokad och 11/9 är det styrelsemöte. 

  

 § 554 Cirkelrapport:                                                                      

Cirkelansvarig och representant från Studiefrämjandet hade möte 

29/8.                                                                                                           

Verksamhetsbidraget slopas och vi får hela cirkelavgiften. 

Studiefrämjandet meddelar ekonomiansvarig antal cirkeltimmar 



som hon fakturerar Studiefrämjandet.                                                          

När vi vill söka kulturbidrag, t.ex. för månadsträffarna, skall 

Studiefrämjandet stå som medarrangör.                     

Studiefrämjandet läggs till på månadsträffarnas maillista.                                              

Elektronisk faktura för cirklar kommer att testas, detta spar miljö 

och porto.                                                                                                

Har man sökt 1 cirkel erhålls ett besked inom 24 timmar i 

normalfallet. Beskedet är antingen: Antagen, Reserv eller cirkel 

inställd.                                                                                   

Cirkelledarna bestämmer om tillräckligt antal finns för start och 

meddelar cirkelansvarig senast 1 vecka innan start.  

 

§ 555 Bibliotek och träffpunkter:                                                                                                

29/8 hade handledare och ansvarig för biblioteken möte.                      

Föreningen finns på 7 bibliotek och träffpunkter. Önskemål om att 

lägga aktuella tider på hemsidan.                                                                       

I dagsläget räcker handledarna till.  

 

§ 556 Caféverksamhet: Vi välkomnar Lage Svensson som ny inköpare 

och Tuula Siivola som ny Cafévärd.                                             

Höstens fredagar alternerar 6 personer (se separat lista). 

Förslaget om kaffeautomat röstades ned. 

 

§ 557 IT-strategi:                                                                              

Inventering och uppmärkning av datorer, skrivare, kontrakt och 

licensnummer pågår.                                                                               

6 datorer är inköpta varav 1 skall användas till informationstavlan. 

Utbildning i handhavandet av informationstavlan kommer.                                               

Underhåll på datorer är gjort under sommaren.                       

Frågan om inköp av material t.ex. telefoner och plattor till 

cirkelhandledare bordlades.                                    

Bredbandshastigheten är uppgraderad.                                  

Diskussion om när övervakningskameran skall vara påslagen. 

Diskussionen fortsätter vid senare tillfälle. 

  



§ 558 Övriga frågor:                                                                                     

Tema för septembers månadsträff ej klart, väntar på svar från 

Extern föreläsare.                                                                         

Ansvarig för oktoberträffen är Göran                                                                                  

Tack Marie för tvätt av gardinerna i cafét de rena gardinerna  

                                                                                                             

§ 559 Nästa styrelsemöte:                                                                                                                                             

Enligt tidigare beslut äger nästa möte rum 2017-09-21 på 

Lotsgatan. 

 

§ 560 Enhälliga Beslut:                                                                                                  

Samtliga beslut var enhälliga. 

 

§ 561 Avslutning:                                                                               

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

                                                                                 

 

 

Vid protokollet 

 

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

Justerare 

 

-------------------------------                 ------------------------------------ 
Juhani Reinikainen              Bosse Jansson         

                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                             



                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 

   

   

  

  

 

 

 

   

 

   

  

                                 

 

 


