
 

 

 

  

Protokoll vid styrelsemöte 2017-02-27 (§ 468 - § 489) 

 

Närvarande ledamöter Juhani Reinikainen ordförande, Anders Bernhardt, Berit 

Magnusson, Bosse Jansson, Jonny Holm, Barbro Isaksson. 

Frånvarande ledamöter  Göran Säll (anmält förhinder)                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Adjungerade  Rune Nordström (Kungälv sektionen) 

Suppleant   Lars Palmer, Inger Lindberg 

Plats  Lotsgatan 9 

§ 468 Öppnande:                                                                                             

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

§ 469 Godkännande av dagordning:                                             

Ordförande framlade förslag på dagordning som efter tillägg av 

punkten nästa möte godkändes. 

§ 470 Justerare och rösträknare:                                                            

Anders Bernhardt valdes till rösträknare samt, att tillsammans 

med ordförande justera protokollet. 

§ 471 Genomgång av Konstituerande protokoll 2017-02-24:                    

Sekreteraren för dagens möte meddelade, att protokollet var 

påskrivet och skulle skickas ut under kvällen. Ekonomiansvarig fick 

kopior, så att hon kunde göra klart med banken. 

§ 472 Praktikanter från NTI:                                                           

Föreningen har fått 1 förfrågan om, möjligheten att ta emot 2 

praktikanter, som studerar Data & IT på NTI gymnasium, under 

tiden är 12/3-5/5. Styrelsen beslöt att ordförande skulle meddela 

skolan att det var ok. Ordföranden är ansvarig för praktikanterna. 

http://goteborg.seniornet.se/


§ 473 Ekonomirapport: se protokollsbilaga 

§ 474 Kungälv:                                                                                                          

Verksamheten pågår för fullt.                                                          

Kungälvs årsmöte äger rum 10/3.                                            

Styrelsen beslöt att stödja valberedningens förslag i Kungälv och 

utse Rune Nordström till ordförande för Kungälvs sektion  

§ 475 Cirkelrapport:                                                                                    

Cirkelansvarig ej närvarande. Mer information nästa gång. 

§ 476 Biblioteksrapport:   Verksamheten rullar på. Kyrkbyns bibliotek 

har tillkommit, öppet 1ggr/månad. 

§ 477 Caféverksamhet: Marie Andersson kvarstår, som 1 av de 2 

ansvariga.  

§ 478 Sekreterarfrågan:                                                                             

Sekreterarfrågan ej löst i dagsläget.  

§ 479 Användning av mellanrummet på Lotsgatan:               

Mellanrummet skall användas för  blandad verksamhet t.ex.  

styrelsemöten och  övrigt verksamhetarbete, gruppmöten inom 

verksamheten och  cirklar. Bokas efter kontakt med ordföranden 

senast 1 vecka innan. Bokningslista kommer att sättas upp 

§ 480 Vårresan 2017: Inger Lindberg åtog sig att vara ansvarig för den 

kommande vårresan. Mer information kommer. 

§ 481 Månadsträffar:                                                                            

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

§ 482 Verksamhetsmöten:                                                                   

Styrelsen vill, att de olika  verksamhetsgrupperna inom 

föreningen har minst 1 möte/ termin. 

§483 SeniorNet Swedens årsmöte och verksamhetskonferens:                                            

SeniorNet Swedens årsmöte och verksamhetskonferens äger rum 

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

eventuellt 1 från Kungälvsektionen.    

§ 484 Sommaröppet:                                                                                      

Det beslöts att under perioden 12/6-18/8 kommer det att vara 

öppet på onsdagar. Ansvariga personer ej klart i dagsläget. 



§ 485 IT-strategi:                                                                                 

Inventering av dagens utrustning och material kommer att ske 

innan nya inköp. Alla ansvariga för verksamhetsgrupper ombedes 

uppge önskemål om nya dataprogram. 

§ 486 Övriga frågor: Utköp av utrustning diskuterades. Till nästa 

styrelsemöte kopieras policyn, som beslöts 2016-05-23.  

§ 487 Nästa styrelsemöte:                                                                         

Nästa styrelsemöte beslöts till 2017-03-16 kl. 1030 på Lotsgatan 

§ 488 Enhälliga Beslut:                                                                                                  
Samtliga beslut var enhälliga. 

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

                                                                                 

 

 

Vid protokollet 

 

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

Justerare 

 

-------------------------------                 ------------------------------------ 
Juhani Reinikainen              Anders Bernhardt            

                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 



   

   

  

  

 

 

 

   

 

   

  

                                 

 

 


