
 

 

Protokoll vid styrelsemöte 2015-10-16 (§265- 279) 

 

Närvarande ledamöter  Ulla Ahldin 

    Inga-Lill Fors 

                                 Barbro Isaksson 

               Jan-Elve Kjellgren 

       Berit Magnusson 

                                                  Rolf Severin 

                                                  Harriet Williams 

                                                  Bo Jansson 

    Gunilla Johansson 

 

Suppleant   Lars Palmer 

 

Adjungerad   Monica Malmqvist 

   Mona Eklöf § 271 

 

Plats   Lotsgatan 9 

 

§ 265     Öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna 



 

§ 266 Godkännande av dagordning.                                                                      
Ordförande framlade förslag på dagordning som godkändes. 

§ 267 Justerare.                                                                                                                     
Inga-Lill Fors valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

§ 268 Genomgång av föregående protokoll 2015-09-03.                                                    
§ 243 Jullunch 9/12. Deltagarlista framtagen av Gunilla, som sammanställer 
inbjudningslistan.                                                                                                                          
Frågan om medlemmars felaktiga mejladresser kvarstår till nästa massutskick. 
Beslut: Rolf informerar Berit och Inger. 

 § 253 Den trådlösa skrivaren är åtgärdad efter servicebesök. På grund av att 
skrivaren är trådlös, tar det tid innan utskrift kommer, vilket innebär att man 
ändrar i programmeringen. Jan-Elve åtgärdar detta genom att täcka över 
programmeringsdelen. 

§ 257 Monica har varit i kontakt med ansvarig på Tjörn samt lämnat över 
broschyrer.                                                                                                          
Kortedala 5/11 där är inte alla detaljer klara ännu, dessa kommer till berörda 
personer. 

§ 258 Inköp av androidsurfplatta är klart. 

§ 261 Uppdatering av styrelsens referenspärm kvarstår.  

§ 269 Ekonomirapport: Se protokollsbilaga    

§ 270  Supportrapport:                                                                          
Supportverksamheten fungerar bra. Supportgruppen består av 6 personer. 
Systemet med lappar om önskad hjälp fungerar bra. Det har kommit förfrågan 
om föreningen behöver nya Fas3personer. Det beslöts att personer, som har 
datakunskap som föreningen har nytta av, välkomnas. I dagsläget finns 1 
Fas3person.   

§ 271 Cirkelrapport:                                                                                                    
Diskussion om Studiefrämjandets rutiner.                                                                  
Medlemmar skall kontakta Studiefrämjandet vid avanmälan samt 
fakturafrågor, övriga frågor besvaras av cirkelansvarig.                                                                                                                                                                                         
Cirkelledarna kommer att kallas till möte före jul.                                                  
Förslag kom fram att höja avgiften för cirklar. Förslaget bordlades.   

§ 272 Kungälv:                                                                                                     
Medlemsmöte som hölls 9/10 var välbesökt. Frågor, som togs upp var 
Windows 10, spara i molnet samt information om cirklar.                      
Biblioteket har öppnats efter renovering och 4 träffar, med olika teman, är 
inplanerade under november.                                                                                                                            
Seniornets nya hemsida kommer troligtvis att påverka anmälan till cirklarna, 
som hanteras av Medborgarskolan, Monica tar kontakt med Medborgarskolan.                                                                                                            



Vid seniordagen 26/10 i Mimers hus kommer föreningen att representeras av 
Monica 

§ 273 Seniornet Swedens Verksamhetskonferans: Styrelsen kommer att närvara. 

§ 274 Inköp: Kontorsmaterial behöver köpas in. Harriet ombesörjer detta.  

§ 275 Månadsmötet  29/10:                                                                                              
Teman för mötet är ”Föredrag varför Göteborgs gator heter som de gör” och 
information om den nya hemsidan. 

§ 276 Övriga Frågor:                                                                                                                                              
Rolf informerade om att Seniornet Swedens nya hemsida kommer att göras i 
programmet Wordpress och planeras vara i drift 2016-01-01. Arbetet med att 
konventera nuvarande hemsida till den nya pågår. Mer information nästa 
styrelsemöte.                                                                                                                   
Då frågan om arbetsredskap i Seniornet kommit upp, redogjordes för aktuell 
policy.  Arbetsredskap, som behövs vid arbete i Seniornet bekostas av 
Seniornet.                                                                                                                
Styrelse tar beslut vad som händer efter avskrivning.                                          
Sista öppetdagen inför juluppehållet på Lotsgatan är 18/12, öppnar igen 11/01.  

§ 277  Enhälliga beslut Samtliga beslut på mötet var enhälliga. 

§ 278 Nästa möte Nästa styrelsemöte beslöts till 2015-11-20  på Lotsgatan 

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

 

 Vid protokollet  

 

 Berit Magnusson 

 Justerare 

 

 Harriet Williams   Inga-Lill Fors 

 

   

  

  

  

 



 

 

   

 

   

  

                                 

 

 


