
 

 

 

  

Protokoll vid styrelsemöte 2017-10-19 (§ 577 - § 593) 

 

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

Barbro Isaksson, Göran Säll och Anders Bernhardt. 

Frånvarande ledamöter  Bosse Jansson (anmält förhinder)                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Adjungerade Rune Nordström (Kungälv sektionen)                                   

Suppleant   Lars Palmer och Inger Lindberg 

Plats  Lotsgatan 9 

§ 577  Öppnande:                                                                                             

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

 

§ 578 Godkännande av dagordning:                                              

 Ordförande framlade förslag på dagordning som godkändes efter 

tillägg av övrig fråga. 

§ 579 Sekreterare för dagens möte är Berit Magnusson.  

  

§ 580 Justerare och rösträknare:                                                                  

Jonny Holm valdes till rösträknare samt, att tillsammans med 

ordförande justera protokollet. 

 

§ 581 Genomgång av föregående protokoll 2017-09-21                   

Protokollet är godkänd av justerarena men ej utskickat. Frågor om 

protokollet kvarstår till nästa styrelsemöte.       

http://goteborg.seniornet.se/


§ 582   Hyresförhandling:                                                                                  

En begäran från hyresvärden Bostadsrättsföreningen Lotsgatan   

om ny förhandling har inkommit. Sista hyresavtalet löpte mellan 

2009-08-27  och 2015-08-22. Ordförande, vice ordförande och 

ekonomiansvarig deltar från föreningens sida. Mötestid ej 

bestämd. 

§ 583 Julbord 2017:                                                                                            

Genomgång av deltagarlista till julbordet gjordes. Ansvariga för 

bibliotek, cafét, cirklar, support och Kungälv lämnar aktuell lista 

med mailadresser till ordföranden, som ombesörjer inbjudan.                                                                                     

   

§ 584 It och datorer:                                                                                           

Under juluppehållet görs 1 original dator i ordning varefter övriga 

datorer klonas. Original datorn rensas vid behov.  Önskemål från 

cirkelansvarig att det skall finnas 1 ”fejk mailadress” att användas 

i cirklar. Informationstavlan är snart klar. 

  

§ 585  Ekonomi: se protokollsbilaga 

§ 586 Kungälv:                                                                                                

Itcaféet, bibliotek och cirklar är igång. Seniordagen 17/10  i 

Kungälv med 30 utställare varav Seniornet var en av deltagarna 

var välbesökt. Det var stort intresse för Seniornet.  Rollup 

återlämnades.  

§ 587 Cirkelrapport:                                                                                                  

Vi kommer hålla kvar samarbetet med Studiefrämjandet. 

Önskemål om inköp av plattor för utlåning till cirkelledare. Frågan 

bordlades. Vårens cirklar är under planering. Mer cirkelledare 

behövs.                                                                                                                     

§ 588 Bibliotek och träffpunkter:                                                                                                

Verksamheten fungerar men fler vikarier behövs.  

§ 589 Caféverksamhet:                                                                                                                                   

Verksamheten fungerar men nya cafévärdar behövs till våren. 

§ 590 Övriga frågor                                                                              

Möte med nya medlemmar disskuterades. Inger, Berit och Göran 

tar tag i frågan. Mac- Support disskuterades. Diskussionen 

fortsätter. Ordförande och sekreterare är huvudansvariga för 



föreningens mailkonto, men alla styrelsemedlemmar har tillgång 

till lösenordet. Ordförande bokar nästa års månadsträffar                                                                               

§ 591 Nästa styrelsemöte:                                                                                                                                             

Enligt tidigare beslut äger nästa möte rum 2017-11-16 på 

Lotsgatan. 

 

§ 592 Enhälliga Beslut:                                                                                                  

Samtliga beslut var enhälliga. 

 

§ 593 Avslutning:                                                                               

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

                                                                                 

 

 

Vid protokollet 

 

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

Justerare 

 

-------------------------------                 ------------------------------------ 
Juhani Reinikainen              Jonny Holm        

                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 



   

   

  

  

 

 

 

   

 

   

  

                                 

 

 


