
 

 

 

  

Protokoll vid styrelsemöte 2017-11-13 (§ 594 - § 612) 

 

Närvarande ledamöter Juhani Reinikainen ordförande, Berit Magnusson, Jonny Holm 

(avgick vid § 606), Barbro Isaksson, och Anders Bernhardt. 

Frånvarande ledamöter  Bosse Jansson, och Göran Säll (båda anmält förhinder)                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Adjungerade Rune Nordström (Kungälv sektionen)                                   

Frånvarande Suppleant  Lars Palmer och Inger Lindberg (båda anmält förhinder) 

Valberedningen Lars-Olof Andersson, Marie Andresson och Viktor Suomalainen 

(avgick vid § 610) 

Plats  Lotsgatan 9 

§ 594  Öppnande:                                                                                             

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

§ 595 Godkännande av dagordning:                                              

 Ordförande framlade förslag på dagordning som godkändes efter 

tillägg av övriga frågor. 

§ 596 Sekreterare för dagens möte är Berit Magnusson.  

§ 597 Justerare och rösträknare:                                                                  

Rune Nordström valdes till rösträknare samt, att tillsammans med 

ordförande justera protokollet. 

§ 598 Genomgång av föregående protokoll 2017-09-21 och 2017-10-19                  

Ingen hade någon fråga på Protokollen utan båda skrevs på.  

§ 599 Kvarstående frågor:                                                                                 

§ 587 Frågan om önskemål om inköp av plattor för utlåning till 

http://goteborg.seniornet.se/


cirkelledare kvarstår § 590 Möte med nya medlemmar problem 

med att få fram uppgifter. Frågan kvarstår.   

§ 600   Hyresförhandling:                                                                                  

Ett förslag från BRF Lotsgatan med betydligt högre hyra har 

inkommit. Möte kommer att äga rum mellan BRF Lotsgatan och 

Seniornet 16/11 kl. 1600. Diskussion om hur förslagets skulle 

bemötas.    

§ 601 Månadsmöte 2018-01-25:                                                           

Förslag på tema skickas till ordföranden.  

§ 602 Årsmöte 2018-02-22:                                                            

Ordförande till mötet disskuterades. Kallelse till mötet skall 

skickas ut till medlemmarna och anslås i lokalen senast 4 veckor 

innan. Motioner skall vara inlämnade senast 2018-01-15.   

§ 603 Julbord 2017-12-14:                                                             

Sekreteraren skickar ut personliga inbjudningar så fort som 

möjligt. Anmälan sker genom inbetalning till föreningen senast 

1/12. Inbetalning kanske antingen genom Swish eller till 

postgirokontot.                                                                                                                                                   

  § 604 It och datorer:                                                                               

Samtliga datorer har levererats.                                                                    

Under juluppehållet görs 1 original dator i ordning varefter övriga 

datorer klonas från. Informationstavlan är snart klar. 

  

§ 605  Ekonomi: se protokollsbilaga 

§ 606 Kungälv:                                                                                                

Verksamhet och cirklar rullar på.  

§ 607 Cirkelrapport:                                                                                                  

Cirkelansvarig hade skickat sin information till sekreteraren Nytt 

möte med cirkelledare kommer att hållas. Bärbara Macdatorer 

efterlyses. Styrelsen frågar de personer som senast är 

registrerade om de har dem. Frågan om önskemål om inköp av 

plattor för utlåning till cirkelledare kvarstår. Statistik för höstens 

cirklar lämnades.  Mer cirkelledare behövs.                                                                                                                     

§ 608 Bibliotek och träffpunkter:                                                                                                

Verksamheten fungerar enligt uppgift bra. Det kommer frågor om 

datorer, telefoner och paddor.  



§ 609 Caféverksamhet:                                                                                                                                   

Möte planeras när informationstavlan är klar. Antal besökare har 

minskat och det märks på inkomsterna.  

§ 610 Övriga frågor                                                                              

Information från Seniornet Sweden: Årsstämman äger rum 17/4 

2018 i Stockholm. Förfrågan från universitetet har kommit om 

Samarbete med forskningsprojekt om digitala seniorer. Från vår 

sida besvarades frågan positivt Mer information kommer när det 

blir aktuellt.   Fråga om hemsidegrupp överlämnas till nästa 

styrelse efter omröstning. På frågan om att lämna anonyma  

förslag blev svaret nej.  Beslutet att stänga Lotsgatan den 16-

17/11 togs i samråd med några styrelsemedlemmar.                                                                        

§ 611 Nästa styrelsemöte:                                                                                                                                              

Nästa styrelsemöte äger nästa möte rum 2018-01-18 kl. 10.00 på 

Lotsgatan 

§ 612 Avslutning:                                                                               

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

                                                                                 

 

 

Vid protokollet 

 

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

Justerare 

 

-------------------------------                 ------------------------------------ 
Juhani Reinikainen              Rune Nordström        

                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                             



                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 

   

   

  

  

 

 

 

   

 

   

  

                                 

 

 


