
 

 

Protokoll vid styrelsemöte 2015-11-20 (§279-295 ) 

 

Närvarande ledamöter  Ulla Ahldin 

    Inga-Lill Fors 

                                 Barbro Isaksson 

               Berit Magnusson 

                                                  Rolf Severin 

                                                  Harriet Williams ordf. 

                                           Gunilla Johansson 

 

Adjungerad   Monica Malmqvist 

 

Plats   Lotsgatan 9 

 

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

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

§ 281 Justerare.                                                                                                                 
Gunilla Johansson valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

§ 282 Genomgång av föregående protokoll 2015-10-16                                                                                                                         
§ 243 Arbetet med medlemmars felaktiga mejladresser pågår.  



 § 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. Frågan bordlades eftersom Jan-Elve ej var närvarande   

§ 257 Harriet, Rolf och Ingalill var på seniordagen i Kortedala 5/11. Intresset var 
inte så stort. 

§ 261 Uppdatering av styrelsens referenspärm kvarstår.  

§271 Förslaget att höja cirkelavgiften kvarstår. 

§272 Efter Seniornets nya hemsidan kommer anmälan, till cirklarna i Kungälv, 
hanteras på nuvarande sätt, men med ny mailadress och telefonnummer.                                            

 §274 Kontorsmaterial är inköpt. 

§ 283 Ekonomirapport: Se protokollsbilaga    

§ 284  Supportrapport:                                                                                                  
Eftersom ingen av de supportansvariga deltog i mötet utgick punkten                                                                                                                                                

§ 285 Cirkelrapport:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Cirkelledarna är kallade till möte 4/12 angående vårens cirklar.                                                 
Arbetet med att konventera cirkelunderlaget till nya hemsidan pågår. 
Påminnelse om tidigare beslut: Cirkelansvariga, beslutar om inköp av material 
t.ex. dataprogram, som behövs i till cirkelverksamheten. 

§286 Caférapport Caféverksamheten behöver mer folk, Gunilla tar upp det på 
månadsmötet. Påminnelse om tidigare beslut: att överskott från kaffekassan 
används till inköp av ”extragodis”.     

§ 287 Kungälv:                                                                                                                           
Seniordagen 26/10 i Mimers hus, där föreningen var representerad av bland 
andra Monica, var mycket lyckad. Stor anslutningar på cirklar och 
caféverksamheten, vilket Seniordagen och en artikel i Kungälvs Posten har 
troligtvis bidragit till.                                                                                                                                                                                                     
Planering av vårens cirklar pågår. De 3 träffar, som hittills varit, på biblioteket 
har varit välbesökta speciellt ”Internet för nybörjare”. Träffarna kommer att 
fortsätta under våren. 

§ 288 Fas 3 rapport se protokollsbilaga 

§ 289 Julbord                                                                                                                                       
I dagsläget har ca 30 personer anmält sig. Mail angående var och hur man 
kommer in kommer att skickas till de inbjudna.  

§290 Månadsmöten                                                                                                     
Personen från Syncentralen fick förhinder 26/11, han kommer istället på 
januaris månadsmöte. Det kommer att vara 4 månadsmöten under våren, 
varav ett är föreningens årsmöte.                                                                                                             



§ 291 Nya hemsidan och medlemsregister                                                                        
Rolf rapporterar att arbetet med nya hemsidan fortgår.  Programmet 
Wordpress är ju nytt för de flesta, men 25 % av alla hemsidor görs i Wordpress. 
Medlemsregistret (program Microsofts) fungerar bra. 

§ 292 Övriga Frågor:                                                                                                     
Förfrågan kommit om bland överblivna bildskärmar i Datasalen Skall de 
slängas?  Frågan bordlades till nästa möte, även frågan om dåliga utskrifter på 
skrivare i datasal och kafét bordlades.                                                          
Gensvaret på öppet hus i 10/8 var stort därför kommer det att, 14/1 mellan kl. 
10-13 finnas extra personer i cafét för att vara behjälpliga vid cirkelanmälningar 
Förfrågan har kommit om föreningen skall ha visitkort, för att lämna ut, men 
styrelsen enades om att nuvarande foldrar fungerade bra.                                                                                                                                                                                      

§ 293  Enhälliga beslut Samtliga beslut på mötet var enhälliga. 

§ 294 Nästa möte Nästa styrelsemöte beslöts till 2015-12-17  på Lotsgatan 

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