
 

 

 

  

Protokoll vid styrelsemöte 2017-04-20 (§ 511 - § 528) 

 

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   Lars Palmer 

Frånvarande Suppleant Inger Lindberg (anmält förhinder) 

Plats  Lotsgatan 9 

§ 511 Öppnande:                                                                                             

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

 

§ 512 Godkännande av dagordning:                                              

 Ordförande framlade förslag på dagordning som godkändes. 

  

§ 513 Justerare och rösträknare:                                                                  

Lars Palmer valdes till rösträknare samt, att tillsammans med 

ordförande justera protokollet. 

 

§ 514 Genomgång av föregående protokoll 2017-03-16:                         

Då,  ingen hade någon fråga på protokollet, skrevs protokollet på.  

 

http://goteborg.seniornet.se/


§ 515 Ekonomirapport: se protokollsbilaga 

 

§ 516 Kungälv:                                                                                           

Höstens verksamhet startar 11/9.                                      

Studiecirklar för hösten är inte klara ännu.            

Medborgarskolan har bjudit in sektionen till olika utbildningar.  

   

§ 517 Cirkelrapport:                                                                      

Cirkelansvarig och representant från Studiefrämjandet hade möte 

22/3.                                                                                                    

Möte med cirkelledare kommer att hållas 26/4.           

Cirkelansvarig redogjorde för eventuella nya rutiner i 

cirkelarbetet. Rutinerna kommer att behandlas på 

cirkelledarmötet. Styrelsen ställde sig positiva till förslagen.  

Tidpunkt för annonsering av höstens cirklar disskuterades, 

cirkelansvarig tar kontakt med Studiefrämjandet i denna fråga. 

Studiefrämjandet har erbjudit utbildningar i föreningsekonomi 

och föreningsjuridik till styrelsemedlemmarna.  

 

§ 518 Bibliotek och träffpunkter:                                                             

Sammanfattning och utvärdering av vårens aktiviteter kommer att 

disskuteras vid mötet med handledarna 25/4. Föreningens 

broschyr används flitigt på biblioteken och träffpunkterna. 

  

§ 519 Kaférapport:                                                                                        

Verksamheten fungerar bra.                                                                   

1 lista över ansvariga för kaffekokning under sommaronsdagarna 

är uppsatt i kafét och den börjar fyllas på med namn.        

SeniorNet Swedens utbildningar i Windows 10, Ipad och Plattofon 

finns i kafét, cafévärdarna är ansvariga för dem. 

 

§ 520 Vårresan:                                                                                                

Det finns platser kvar till vårresan 18/5. Anmälan görs via 

inbetalning av aktuell summa till föreningen. Det bestämdes, att 1 

gruppmail skall skickas till medlemmarna. 



§ 521 Julbord: Förslag att årets julbord för aktiva äger rum på 

Waterfront (f.d. Novotel). Förslaget godkändes. Mer information 

kommer. 

 

§ 522 Årsmöte och verksamhetskonferans 2017:                     

Föreningens representant redovisade från mötet. För mer 

information se SeniorNet Swedens hemsida. Protokoll är i 

dagsläget ej utlagda.  

 

§ 523 Avtackning av praktikanter:                                                              

Det bestämdes att praktikanterna skulle avtackas med 

Biocheckar. 

 

§ 524 IT-rapport:                                                                                                

IT-ansvarig gav följande förslag på strategi:                                 

Börja avveckling av Windows 7, ett referenssystem för support 

skall behållas.                                                                                           

Se hur vi kan öka vår hjälp till MAC och Ipad användare, eventuellt 

inköp av ny utrustning. Personer, som kan dem, måste finnas 

innan utrustningen inköps. Styrelsen godkände strategin.                                                                                           

Under sommaren kommer 3 projekt att genomföras:                     

a)  Dokumentationen över systemet ses över. Skriftlig 

dokumentation skall finnas för all utrustning (datorer, kameror 

och lås). I samband med det utvärderas, om något system 

behöver bytas ut.                                                                                                    

b)  Utvärdering görs om det finns något hinder för att slå ihop de 

nuvarande två näten(SENNETWIFI och SENNET3) till ett nät (låsen 

lämnas utanför för nu). Om inte så görs detta, det kommer att 

underlätta för support och dokumentation.                                                                 

c)  Uppdatering av datorerna sker manuellt i dagsläget. Förslag att 

inköpa programvara, som innebär att man uppdaterar 1 dator och 

sedan kopierar till övriga datorer.  

§ 525 Övriga frågor:                                                                                        

Det beslöts att cirkelansvarig skall få tillgång till lösenorden för 

Macdatorn och utökad behörighet till medlemsregistret. 

Nyckelansvarig skall göra i ordning ”nyckel” till personer i 

styrelsen, som inte har ”nyckel”.                                                 



Policyn för utköp av utrustning disskuterades. Beslut om den 

fortfarande är aktuell bordlades till nästa möte.                 

Uppdatering av inventarielistan skall göras. 

  

§ 526 Nästa styrelsemöte:                                                                         

Nästa styrelsemöte beslöts till 2017-05-11 kl. 1030 på Lotsgatan 

 

§ 527 Enhälliga Beslut:                                                                                                  
Samtliga beslut var enhälliga. 

 

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

                                                                                 

 

 

Vid protokollet 

 

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

Justerare 

 

-------------------------------                 ------------------------------------ 
Juhani Reinikainen              Lars Palmer           

                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                                 

   

   

  

  

 

 

 

   

 

   

  

                                 

 

 


