
   PROTOKOLL vid styrelsemöte 2015-06-10 ( § 231 -§ 246 )

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

    Suppleant                          Inger Lindberg

    Adjungerad                       Monica  Malmqvist

    Plats                                 Villa Kvarnkullen Torslanda

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

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

    § 233              Justerare           
                           Inger Lindberg valdes att tillsammans med ordförande justera  protokollet.
                            

    § 234             Genomgång av föregående protokoll 2015-04-26   
                           § 210 Inköp av ”smart”TV. Beslutades att inköp sker under augusti.
                           § 226 Licens på kameraövervakning är klar
                          
    § 235              Ekonomirapport. Se protokollsbilaga

    § 236              Kaférapport. Viss förändring av Cafévärdena under hösten,  på grund av        
                           att några slutar, men schemat är huvudsak täckt däremot behövs viss reserv. 
                           Det beslöts att styrelsen skall deltaga  i caféverksamheten vid behov. Gunilla gör 1
                           lista på  aktuella tider. Gunilla kommer att kalla Cafévärdarna  till möte 150827.

                         



 
                           

    § 237              Supportrapport. Genomgång av datorerna är påbörjad och inaktuella konton tas 
                           bort. Windows 10 kommer att installeras när den är tillgänglig. Det kommer det 
                           finnas Windows 7 och 10 på datorerna. Ett Förtydligande: Seniornet hjälper till 
                           med sin kunskap. Då mer kunskap behövs rekommenderar Seniornet datafirmorna 
                           PC-specialisten, Inet och i Kungälv KMI

    § 238            Cirkelrapport Höstens cirklar ligger på hemsidan, anmälan till Studiefrämjandet 
                          från 10 augusti, då det även kommer att vara tillfälligt öppet på Lotsgatan mellan
                          kl 10-13 för att hjälpa till med anmälan.  
                          Under hösten  kommer det även att finnas informationsträffar om olika ämnen tex 
                          underhåll av datorer och telefoner samt information av databaser.

    § 239              Biblioteksverksamhet  Handledarna kommer att kallas till möte 26/8  av  
                           Inga- Lill. Önskemål om mer handledare till Stadsbiblioteket, Inger
                           och Barbro är intresserade.       

    § 240              Kungälv Hösten Cirklar finns på hemsidan. Anmälan via Medborgarskolan. 
                           Ombyggnad av Biblioteket kommer att ske under hösten, detta påverkar  
                            Seniornets verksamhet, som startar först i november. 

    § 241             Investeringar HDMI- kontakt inköps. 1 MacMini inköps till Caféet. 2 st Macs
                           laptoppar köps in, planer finns på cirklar i Mac efter jul.
                           Beslut att förutom tidningen PC för alla  även ha 1  prenumeration på 
                           tidningen Datormagazin.
  

    § 242              Månadsträffar under hösten 
                           Förslag: Hjälpmedel i dator,”paddor” och telefon för syn och hörselskadade. 
                           Information om  Windows 10
                           
    § 243             Övriga Frågor.
                           Storstädning i augusti. Från september städning 1 gång/ vecka.
                           Resan till Nossebro via Retrovägen var i lyckad, 44 personer deltog.
                           Inger tackades för genomförandet av resan.
                           Mejlutskick kommer tillbaka till avsändare på grund av att medlemmar har
                           uppgivet fel mejladress till Seniornets 
                           Rolf ,Inger och Berit kontaktar medlemmar för ny mejladress.
                           Gunilla fick i uppdrag att anordna sedvanlig jullunch .
                           Beslut togs att styrelsen skall deltaga i Seniornets verksamhetskonferans i Växjö 
                           8-9 november.
                           Seniornets Swedens medlemsadminastration och hemsida fungerar inte
                           tillfredsställande troligtvis kommer man att byta leverantör.
                            
   
                             



   

    
     § 244            Nästa möte  Nästa styrelsemöte beslöts till 150903 kl 0930 på Lotsgatan  
                                   

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

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

                           Vid protokollet

                           Berit Magnusson

                           Justerare 

                            Harriet Williams                                       Inger Lindberg                                          
. 
                                                   


