
 

 

 

  

Protokoll vid styrelsemöte 2017-03-16 (§ 490 - § 510) 

 

Närvarande ledamöter Juhani Reinikainen ordförande, Berit Magnusson, Jonny Holm, 

Barbro Isaksson och Göran Säll. 

Frånvarande ledamöter  Anders Bernhardt (anmält förhinder) Bosse Jansson                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Adjungerade  Rune Nordström (Kungälv sektionen) 

Suppleant   Inger Lindberg (från punkt 493) 

Frånvarande Suppleant Lars Palmer (anmält förhinder) 

Plats  Lotsgatan 9 

§ 490 Öppnande:                                                                                             

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

§ 491 Godkännande av dagordning:                                             

Ordförande framlade förslag på dagordning  godkändes.  

§ 492 Justerare och rösträknare:                                                                  

Göran Säll valdes till rösträknare samt, att tillsammans med 

ordförande justera protokollet. 

§ 493 Genomgång av föregående protokoll 2017-02-27:                      

Policyn för utköp av utrustning framlades. Ingen  hade någon 

fråga på protokollet och protokollet skrevs på.  

§ 494 Val till Sekreterare:                                                                            

Berit Magnusson valdes till sekreterare och Jonny Holm till vice 

sekreterare.          

http://goteborg.seniornet.se/


§ 495 Praktikanter från NTI:                                                                               

2 Praktikanter kommer till Lotsgatan vecka 12 – vecka 18  förutom 

vecka 15 (påsklov). Ordföranden är ansvarig för praktikanterna. 

§ 496 Ekonomirapport: se protokollsbilaga 

§ 497 Kungälv:                                                                                                          

Till årsmötet 10/3 kom 40 medlemmar. På mötet disskuterades 

även vilka cirklar som önskas. Verksamheten stänger 24/4 

startdatum kommer senare. Ingen anmälde sig till Seniornets 

Swedens årsmöte och verksamhetskonferans.  

§ 498 Cirkelrapport:                                                                                    

Cirkelansvarig kommer att träffa representant från 

Studiefrämjandet 22/3. Möte med cirkelledarna planeras. 

§ 499 Biblioteksrapport:                                                            

Verksamheten rullar på. Jonny Holm kommer att vara på Härlanda 

bibliotek och Berit Magnusson på stadsbiblioteket tills vidare.  

§ 500 Caférapport:                                                                                      

Verksamheten rullar på. 1 möte med, cafévärdarna och ansvariga 

för månadsmötet, hölls 13/3. 

§ 501 Supportrapport:                                                                                

Möte planeras för supportgruppen innan sommaren.  

§ 502 IT-strategi:                                                                                        

Frågan utgår då ansvarig ej närvarande. 

§ 503  Vårresan:                                                                                                       

Inger Lindberg redogjorde för planerna. Resan kommer att ske 

med buss 18/5 till Stenstorp. Mer information kommer.                                                                      

§ 504 Månadsträffar:                                                                            

Program till månadsmötet 23/3 är klart men ej till 27/4. Höstens 

månadsmöten är planerade till 28/9, 26/10 och 23/11. 

§ 505 SeniorNet Swedens årsmöte och verksamhetskonferens:                                            

SeniorNet Swedens årsmöte och verksamhetskonferens äger rum 

7-8 april i Stockholm. Från föreningen åker Jonny Holm.     

§ 506 Sommaröppet:                                                                                         

12/6-18/8 kommer lokalen  vara öppet på onsdagar mellan 10-13.                 

Kaffe kommer att finnas till försäljning.  



§ 507 Övriga frågor:                                                                                            

1 förfrågan, om vi kan hålla cirklar i andra föreningar, har 

inkommit. Svaret från styrelsen är alla cirklar hålls i vår lokal med 

våra medlemmar 

§ 508 Nästa styrelsemöte:                                                                         

Nästa styrelsemöte beslöts till 2017-04-20 kl. 1030 på Lotsgatan 

§ 509 Enhälliga Beslut:                                                                                                  
Samtliga beslut var enhälliga. 

§ 510 Avslutning:                                                                               
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

                                                                                 

 

 

Vid protokollet 

 

--------------------------------- 
Berit Magnusson 

Justerare 

 

-------------------------------                 ------------------------------------ 
Juhani Reinikainen              Göran Säll            

                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 

   

   



  

  

 

 

 

   

 

   

  

                                 

 

 


