
 

  

Protokoll vid styrelsemöte 2015-12-17 (§ 296- § 310 ) 

 

Närvarande ledamöter  Ulla Ahldin 

    Inga-Lill Fors 

                                 Barbro Isaksson 

               Berit Magnusson 

                                                  Rolf Severin 

                                                  Harriet Williams ordf. 

                                           Gunilla Johansson 

    Bo Jansson 

    Jan-Elve Kjellgren 

 

Plats   Lotsgatan 9 

 

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

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

§ 298 Justerare.                                                                                                                                              
Ulla Ahldin valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

§ 299 Genomgång av föregående protokoll 2015-11-20                                                                                                                        
§ 243 Arbetet med medlemmars felaktiga mejladresser är slutfört.   

 § 253 Den trådlösa skrivaren är åtgärdad efter servicebesök. Jan-Elve har satt 
upp information på skrivaren.  

§ 261 Uppdatering av styrelsens referenspärm kvarstår.  

http://goteborg.seniornet.se/


§271 Förslaget att höja cirkelavgiften avslogs. 

§292 Förfrågan kommit om överblivna bildskärmar. Jan-Elve meddelar att det 
är städat och klart.  Dåliga utskrifter på övriga skrivare åtgärdas av Bo.                                                                                                      

§ 300   Ekonomirapport: Se protokollsbilaga    

§ 301  Supportrapport:                                                                                                        

Enligt Jan-Elve består Supportgruppen av följande 8 personer: Ulf, Anders, Bosse, 

Lage, Jonny, Olle, Jan Elve, Juhani. Verksamheten fungerar bra. Mest besökare 

kommer på onsdagar.                                                                                                               

Internet uppkopplingen till fasta nätet i datasalen är långsam. Beslut togs att 

inköpa 1 ny router.                                                                                                         

Underhåll av datorerna kommer att ske under juluppehållet. 

§ 302 Cirkelrapport:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
22 st. cirklar är i dagsläget klara för våren. Meddelande på hemsida kommer 
när cirklar och cirkelschema är klara för anmälning.                                                                                                            
Det beslutades att rummet mellan datasal och spegelsalen kan användas 
måndag till torsdag på eftermiddagen för cirklar. Rummet benämns 
mellanrummet.                                                                                                                    
Möte med Studiefrämjandet hölls 16/12. Under 2015 har det varit 70 cirklar. 
Vid många reserver till cirklar kontaktar cirkelansvariga ledaren om dubblering 
av cirkeln. Studiefrämjandet ställde frågan om, Seniornet ville att cirklarna 
skulle vara med på deras programblad. Styrelsen beslutade att det inte är 
aktuellt i dagsläget.                                                                                    
Verksamheten på biblioteken är fakturerade för 2015. Förfrågan om nya 
handledare på biblioteket i Biskopsgården läggs upp på hemsidan. Planerat 
möte 12/1 med handledare på biblioteket.        

§ 303 Caférapport Caféverksamheten fungerar bra men det behövs cafévärdar, 
förfrågan läggs ut på hemsidan. Cafévärdarna kallade till möte 8/1 för 
genomgång av nya hemsidan     

§ 304 Kungälv:                                                                                                                           
Punkten utgick då representant för Kungälv saknades.                                                                                                                                     

§ 305 Nya hemsidan:                                                                                                      
Arbetet med nya hemsidan pågår. Under aktuellt läggs information ut när det 
går att anmäla sig till cirklar. Massutskick till medlemmar kommer att skickas ut 
före jul.  Vid behov, ändrar medlemmar, sin majladress via min profil på 
Seniornet Swedens hemsida. Vid problem kan medlem kontakta Rolf 
rolfolof.sng@gmail.com.  Fler styrelsemedlemmar måste kunna World Press, 
Rolf kommer att hålla i utbildningen.  

§ 306 Motioner:                                                                                                                                     
Motioner till SeniorNet Swedens årsmöte 24/4 skall vara inne 31/1. Det 
beslutades, att vi inte hade någon motion för inlämning.                                                                   

mailto:rolfolof.sng@gmail.com


Motioner till vårt årsmöte i februari skall vara inmejlade till 
Seniornetigbg.@gmail.com senast 1/2-16.    

§ 307 Månadsmöte                                                                                                           
Ämnet i januari är olika synhjälpmedel vid datoranvändning.  

§ 308 Enhälliga beslut: Samtliga beslut var på mötet var enhälliga.                                  

§ 309  Nästa möte: Nästa styrelsemöte beslöts till 2016-02-05  på Lotsgatan 

§ 310 Avslutande: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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