
Protokoll Styrelsemöte 2017-05-11 

 
Närvarande ledamöter: 
Juhani Reinikainen, Anders Bernhardt, Barbro Isaksson, , Bosse Jansson (från  §535), Jonny Holm, Göran 

Säll och Berit  Magnusson 

Frånvarande ledamöter: 

 

Adjungerade: Rune Nordström 

 

Suppleanter: Inger Lindberg, Lars Palmer 

 

 

Plats: Lotsgatan 9 

 

 

 

§529  Öppnande:  

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.  

§530  Godkännande av dagordning: 

Den utskickade dagordningen godkändes. 

   

§531 Justerare och rösträknare: 

 Juhani Reinikainen, Berit Magnusson valdes. 

  

§532 Genomgång av föregående protokoll 2017-04-20: 

Protokollet godkändes och skrevs på. Den bordlagda frågan  (§ 525) tas upp under 

ekonomirapporten. 

§533  Nästa styrelsemöte: 

Äger rum 2017-08-31 kl.10:30 på Lotsgatan. 

Det beslöts att styrelsemöten skall hållas 3:e helgfri torsdag i månaden innan månadsträff. Detta 

gäller till nästa årsmöte 

 

 

§534 Rapporter: 

 

Ekonomi:  



Se Bilaga 

 

 

 Kungälv: 

 22/9 Hösträff för medlemmar. 

 Förslag på cirklar skall diskuteras 

Mötet bidrog med förslag på Cirklar som varit på Lotsgatan 

Allmän datakunskap?  

 Våga använd Din dator? 

 Allmänt cirklar. 

  

  

 Studiefrämjandet: . 

 

Cirklar: 

19/6 färdigt för studiefrämjandet. 

Kalender på hemsidan.  

Dennis tillbaka som handledare. 

 

Bibliotek: 

Stadsbiblioteket håller på till 31/5. 

Övriga har slutat för terminen. 

Svårt att få folk som handledare. 

 

Support: 

Varierande med deltagare som söker support. 

Möte supportgruppen Juhani kollar lämpligt datum. 

 

Kaféverksamheten: 

Fungerar bra. En ny vikarie har tillkommit (Birgitta Anderberg) så nu finns fyra vikarier. 

Kafévärdar till Sommaröppet onsdagar är delvis klart. 

Lennart Olsson slutar med inköpen. 

 

Kaffeautomat bordläggs. Berit kontakt kafévärdarna om intresse. 

 

§535  Vårresa: 

30 anmälda. 35 behövs för att resan skall gå ihop. 

 

§536  Ulla Stahlbergs dator. 

 

Se Bilaga 

 

 

 

§537  Förfrågan om intern föreläsning. 

Intern föreläsning föreslagen av medlem. Avslag men gärna förslag till månadsträff 

 



§538  Julbord: 

Bokat 65 platser á 515:-/ st.14/12 kl 12:00. Waterfront 

Diskussion om att stänga för juluppehåll från och med 14/12 

 

§541  Månadsträff: 

Bredbandstema kollar Anders Bernandt. 

  

§542  Städning av lokaler under sommaren 

Juhani kolla upp. 

 

§543  Mellanrummet: 

Bokas se protokoll 17 02 27 §479.  

 

§544  IT-stratetgi: 

Lars P. undersöker under sommaren nätkonfigurationen. 

Undersöker även vilka datorer som är behov utbyte. Han kan tänka sig skänka en dator till 

föreningen. 

 

§545 Intresse för att installera /Unbuntu. Fungerar bra på gamla datorer. 

 

§546 Ordförand tackade för visat intresse och avslutade möte 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

………………………..  

Jonny Holm 

 

 

Justerare: 

 

 

 

………………………..   ……………………….. 
Juhani Reinikainen    Berit Magnusson 
 

 

 

  

  

 


