
 

 

Protokoll vid styrelsemöte 2015-09-03 (§247- 264) 

 

Närvarande ledamöter  Ulla Ahldin 

    Inga-Lill Fors 

                                 Barbro Isaksson 

               Jan-Elve Kjellgren 

       Berit Magnusson 

                                                  Rolf Severin 

                                                  Harriet Williams 

                                                  Bo Jansson 

 

Adjungerad   Monica Malmqvist 

 

Plats   Lotsgatan 9 

 

§ 247     Öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna 

§ 248 Godkännande av dagordning 

 Ordförande framlade förslag på dagordning som godkändes. 

§ 249 Justerare 

 Ulla Ahldin valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet. 



§ 250 Genomgång av föregående protokoll 2015-06-10   

 §210 ”köp ”av smartTV  är gjort 

§ 241 köp av HDMI-kontakt, Macs-laptopp, prenumeration på Datormagazin 
och MacMini är gjort. MacMini beslutades att Rolf skall ha den för 
registeruppdatering.  

§ 243 Jullunch är bokad till 9/12. Ansvariga är Gunilla, Inga-Lill och Rolf. Frågan 
om mejladresser kvarstår. 

 

§ 251 Ekonomirapport: Se protokollsbilaga   

  

§ 252 Kaférapport: Möte hölls 27/8. Ny kafévärdslista är klar. Styrelsen stötar upp i 
början vid behov.  

 

§ 253  Supportrapport: Föreningen har inga Fas3arbetare kvar, mejl skickas till 
medlemmarna om hjälp till supporten då cafét är öppet. Den trådlösa skrivaren 
krånglar (färgpatronen) vid behov inköp av ny skrivare. Samtliga datorer är 
genomgångna och Windows 10 inlagda. Båda operativsystem kan användas på 
alla datorer. Microsoft Office 2010 används på Windows 7 och Office 2013 på 
Windows 10. Rensningsprogrammet CCleaner Free från Periform fungerar även 
på Windows 10 

 

§ 254 Cirkelrapport: Öppet 10/8 för att hjälpa till med anmälan till cirklar var en 
succé (fullt hus). Cirkelledare och Studieförbundet kommer att ha möte 8/9. 
Cirkelledarna får vid behov nyckel till lokalen av Rolf 

 

§ 255 Biblioteksverksamheten: Ledare till bibloteken är klara men det behövs 
ersättare vid behov. Ny broschyr finns, behövs fler kontakta Rolf. 

 

§ 256 Kungälv: IT-cafét öppnar 14/9 och cirklarna startar 2 veckor senare. Mejl har 
skickats till medlemar samt annonserats i Kungälvs Posten. Medlemsmöte 
planerat till 9/10. Biblioteksverksamheten startar senare pga. ombyggnation i 
Miners hus. 

 

§ 257 Deltagande på olika mässor/äldredagar Göteborg 2-4 september Vi deltar ej. 
Tjörn 6/10 deltar ej hänvisar till broschyr, Monica tar kontakt med ansvariga. 
Kortedala 5/11 Föreningen representeras av Harriet och Inga-Lill och Rolf 



 

§ 258 Investeringar: Beslöts att föreningen skulle abonnera på Adobe Export PDF, ett 
program, som konventerar filformat. Ansvarig Jan-Elve. Beslöt även att 1 st. 
androidsurfplatta skall inköpas, Ansvarig Jan-Elve. 

 

§ 259 Verksamhetskonferansen i Växjö Rum och biljeter beställda. 

 

§ 260 Månadsmötet 24/9 kommer representant från Inet att informerar om 
Windows 10 följt av frågestund. Övriga teman på höstens månadsmöte är 
”varför Göteborgs gator heter som de gör” och information om hjälpmedel för 
funktionshindrade i datorer, ett nytt förslag kom även, om överföring av kort 
till dator   

 

§ 261 Övriga frågor: Senior Net Sweden pågår arbetet med ny hemsida och 
medlemsregister. Rolf hade genomgång av Apel TV kopplad till ”smart”TVn. 
Styrelsens referenspärm skall uppdateras 2ggr/år, ansvarig person gör detta. 

 

§ 262 Nästa möte Nästa styrelsemöte beslöts till 151016 på Lotsgatan 

 

§ 263  Enhälliga beslut Samtliga beslut på mötet var enhälliga. 

 

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

 

 

 Vid protokollet  

 

 Berit Magnusson 

 Justerare 

 

 Harriet Williams   Ulla Ahldin 

 

   



  

  

  

 

 

 

   

 

   

  

                                 

 

 


