
 

 

 

  

Protokoll vid styrelsemöte 2018-01-18 (§ 619 - § 634 ) 

 

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

Barbro Isaksson, Anders Bernhardt, Göran Säll och Bosse Jansson 

Suppleanter Lars Palmer och Inger Lindberg                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Adjungerad Rune Nordström (Kungälv sektionen) anmält förhinder                               

Plats  Lotsgatan 9 

§ 619 Öppnande:                                                                                             

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

§ 620 Godkännande av dagordning:                                              

 Ordförande framlade förslag på dagordning som godkändes efter 

tillägg av Genomgång av protokoll, cirkelrapport, Kungälvs 

rapport och övriga frågor   

§ 621 Sekreterare för dagens möte är Berit Magnusson.  

§ 622 Justerare och rösträknare:                                                                  

Inger Lindberg valdes till rösträknare samt, att tillsammans med 

ordförande justera protokollet. 

§ 623 Genomgång av föregående protokoll 2017-11-13 och 2017-12-12                  

Ingen hade någon fråga på Protokollen från 2017-11-13 

Protokollet skrevs på.                                                                           

Protokoll från 2017-12-12 är ej klart. 

§ 624 Kvarstående frågor:                                                                                 

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

cirkelledare se under cirkel-rapport § 628.                                           

§ 590 Möte med nya medlemmar problem med att få fram 

http://goteborg.seniornet.se/


uppgifter. Frågan kvarstår.                                                                      

§ 607 Bärbar Macdator finns hos namngiven personen i 

inventarielistan. 

§ 625   Årsmöte 2018-02-22                                                                                   

Kallelse via gruppmail kommer att skickas ut.                                  

Det annonseras även på föreningens hemsida samt i lokalen. 

Verksamhetsberättelsen är inte klar i dagsläget. 

Ordförandefrågan ej löst.                                                                    

Det bestämdes vilka som kopierar handlingar   

§ 626 Ekonomi: se protokollsbilaga                                                                                                                                                                                                                                                             

§ 627 Kungälv:                                                                                                

Frågan utgick eftersom ansvarig hade anmält förhinder. 

§ 628 Cirkelrapport:                                                                                                   

Kvarstående frågan om inköp av platta. Styrelsen beslöt att inköp 

skall göras.  Cirkelansvarig fick uppdraget att köpa in.                     

15 cirklar finns i dagsläget.                                                                 

Mer cirkelledare behövs.                                                                                                              

När ”cirkellistan” uppdateras skickar cirkelansvarig listan till 

caféansvarig.  

§ 629 Bibliotek och träffpunkter:                                                                                                

Biblioteksansvarig hade möte med handledarna 9/1-18.                 

1 ny handledare har tillkommet men fler handledare behövs. 

Information om vilka bibliotek och träffpunkter vi har 

verksamheten på finns på hemsidan.  

§ 630 Caféverksamhet:                                                                       

Gensvaret från gruppmailet och hemsidan var gott och totalt har 

vi fått 8 nya personer som antingen är vikarier eller har fasta 

dagar.                                                                                                    

19/1 är det möte med cafévärdarna.                                   

Information om informationstavlan och den nya hemsidan 

kommer att ges.   

 

 

 



§ 631  It:                                                                                                                

De nya datorerna är nu installerade och klara i lektionssalen. De 

gamla datorerna kommer att rensas ut och installeras med 

Windows program för försäljning till medlemmar.                         

När 1 medlem, tillfälligt lånar något från Seniornet, skall det 

meddelas styrelsen eller supportgruppen som dokumenterar 

utlåningen.                                                                                         

Diskussion om vem som är ansvarig för skrivarna. Frågan kvarstår.                                                                                                                              

§ 632 Övriga frågor                                                                              

Förslag på ny folder för 2018 har lämnats från Rolf. Efter vissa 

justeringar lämnar ekonomiansvarig tillbaka förslaget. 

Cirkelansvarig informerade om Föreningsforums möte den 17/1. 

Till seniormässan 27-29/3 har vi blivit inbjudna att deltaga både i 

SeniorNet Swedens monter och i Studiefrämjandets monter.                                                                         

§ 633 Nästa styrelsemöte:                                                                                                                                              

Nästa styrelsemöte äger nästa möte rum 2018-02-15 kl. 10.00 på 

Lotsgatan 

§ 634 Avslutning:                                                                               

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

                                                                                 

 

 

Vid protokollet 

 

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

Justerare 

 

-------------------------------                 ------------------------------------ 
Juhani Reinikainen              Inger Lindberg        

                                                                                                                                                 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 

   

   

  

  

 

 

 

   

 

   

  

                                 

 

 


