
 

 

 

  

Protokoll vid styrelsemöte 2018-02-15 (§ 635 - § 650 ) 

 

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

Barbro Isaksson, Göran Säll och Bosse Jansson 

Frånvarande ledamot Anders Bernhardt 

Suppleant Lars Palmer  

Frånvarande suppleant Inger Lindberg                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Adjungerad Rune Nordström (Kungälv sektionen)                                

Plats  Lotsgatan 9 

§ 635 Öppnande:                                                                                             

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

§ 636 Godkännande av dagordning:                                              

 Ordförande framlade förslag på dagordning som godkändes efter 

tillägg av genomgång av föregående protokoll, kvarstående frågor 

och rapport från Kungälv.  

§ 637 Sekreterare för dagens möte är Berit Magnusson.  

§ 638 Justerare och rösträknare:                                                                   

Bosse Jansson valdes till rösträknare samt, att tillsammans med 

ordförande justera protokollet. 

§ 639 Genomgång av föregående protokoll 2017-12-12 och 2018-01-18  

Protokoll från 2017-12-12 är ej klart.                                             

Ingen hade någon fråga på Protokollen från 2018-01-13 

Protokollet skrevs på.                                                                            

http://goteborg.seniornet.se/


§ 640 Kvarstående frågor:                                                                                 

§  590 Möte med nya medlemmar. Problem med att få fram 

uppgifter. Frågan kvarstår.                                                                      

§ 631 Beslöts att ansvarig för skrivare och inköp av material till 

föreningen är Bosse Jansson.  

§ 641   Årsmöte 2018-02-22                                                                                    

Ordförande för mötet är Per-Henrik Adrian. 

Verksamhetsberättelsen skrevs på av de närvarande. 

Verksamhetsberättelsen, verksamhetsplan och valberedningens 

förslag är utskickade, men kopierat material kommer att finnas 

vid mötet. Det beslöts att förtäringen vid mötet är gratis. 

Ordförande ser till att nödvändig datautrustning finns i lokalen. 

Ekonomiansvarig och sekreterare kopierar material till mötet. 

§ 642 Förfrågan om ny praktikant från NTI när nuvarande slutar har 

inkommit och besvarats positivt.                                                                                                                                                                                                                                                            

§ 643 Ekonomi: se protokollsbilaga: 

§ 644 Kungälv                                                                                                     

IT-cafét startade 22/1 och sista dag är 23/4.  Antal besökare har 

minskats sedan hösten. 3 cirklar är inplanerade under våren. 

Årsmötet är 9/3 kl. 1100. Kungälvs ordförande utses på SeniorNet 

nästa möte. Frågan om någon som har tillgång till SeniorNets 

medlemslista bordläggs. 

§ 645 Cirkelrapport:                                                                                                   

Studiefrämjandet har kontaktat cirkelansvarig angående den nya 

datalagen GPDR. Mötet kommer att hållas mellan 

Studiefrämjandet och Seniornet Göteborg om nya rutiner. 

Seniornet Swedens medverkar på Seniormässan 27-29 mars. 

Mona Eklöf kontaktas för mer information.   Macägareföreningen 

GotaMac, kommer eventuellt att upphöra. Medlemmar därifrån 

har deltagit på cirkel hos oss.                                                                 

3 cirklar har tillkommit sedan förra mötet.                                                            

Mer cirkelledare behövs.                                                                                                               

§ 646 Bibliotek och träffpunkter:                                                           

Verksamheten flyter på men mer handledare behövs.  

                                                                                                             



§ 647 Caféverksamhet:                                                                                    

På mötet 19/1 informerade Rolf om nya hemsidan. Nästan alla 

cafévärdar har fått genomgång av informationstavlan. På förslag 

är, att några cafévärdar skall få utökad kunskap om programmet, 

men någon tidpunkt ej klart i dagsläet   

§ 648  It:                                                                                                                 

De gamla datorerna är snart genomgångna. Rutiner för 

försäljningen disskuterades. Styrelsen beslöt, att alla medlemmar 

får möjlighet, att via gruppmail, vissa sitt intresse. Om fler 

intresserade finns än antalet datorer, kommer fördelningen att 

ske via lottdragning.                                                                                                                                                                                         

§ 649 Övriga frågor                                                                              

1 förslag har inkommit att ta betalt för långtidsbesök (mer än 1 

timma) hos supporten. Frågan bordlades till den nya styrelsen.                                                                                                                                                                                

§ 650 Avslutning:                                                                                              

Ordförande tackade för visat intresse. Då detta var nuvarande 

styrelse sista mötet, tackade ordförande även för denna 

styrelseperiod och avslutade mötet. 

                                                                                 

 

 

Vid protokollet 

 

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

Justerare 

 

-------------------------------                 ------------------------------------ 
Juhani Reinikainen              Bosse Jansson        

                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 



                                                                                             

                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 

   

   

  

  

 

 

 

   

 

   

  

                                 

 

 


