
 

 

 

  

Protokoll vid styrelsemöte 2018-04-05 

 

Närvarande ledamöter Olle Viklund ordförande, Agneta Öjersson, Barbro Isaksson, Jan-

Elve Kjellgren, Anders Bernhardt, Göran Säll och Bosse Jansson 

Suppleanter Lars Palmer och Inger Lindberg                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Adjungerad Rune Nordström (Kungälv sektionen) och Rolf Severin                              

Plats  Lotsgatan 9 

§ 1 Öppnande:                                                                                             

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

 Godkännande av dagordning:                                              

 Ordförande framlade förslag på dagordning som godkändes. 

 Sekreterare för dagens möte är Agneta Öjersson.  

§ 2 Justerare 

Jan-Elve Kjellgren valdes att justera protokollet. 

§ 3 Genomgång av förra styrelsens sista protokoll   

 

   Kvarstående frågor:                                                                                                                          

- Mötet med nya medlemmar blir den 17/4. 

- Hanteringen av medlemsregistret undersöks från årsskiftet.  

- Tillgång till registret av Seniornet Kungälv är beslutat. 

- Långtidsbesök skall inte avgiftsbeläggas. 

- Det nya hyresavtalet gäller till 1 september 2018. 

 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 



§ 4 Ekonomirapport – Se bilaga                                                                                  

§ 5 Styrelsens och andra funktionärers synlighet på hemsidan 

Namn, funktion och föreningens mailadress läggs ut på hemsidan. 

Arbetsuppgiftslista läggs också ut på hemsidan av webansvarig.                                                                                                                                                                                                                                                        

§ 6 Inventarielista 

Ekonomisk Inventarielista finns men Teknisk inventarielista som 

kan kopplas ihop med den ekonomiska, saknas. En sådan 

efterlyses. Alla datorer är märkta med nr. IT-ansvarig åker till 

Kungälv för inventering. IT-ansvarig skall informeras vid ev 

justeringar eller flytt av datorer i Kungälv.                                                                                             

§ 7 Avskrivna datorer  

Beslut av förra styrelsen att sälja avskrivna datorer. Beslutet rivs 

upp.  Inga datorer skall säljas i nuläget.  Frågan bordlägges.                                                                                                

§ 8 Cirkelverksamheten     

Vi har haft 22 cirklar. 154 medlemmar har deltagit i cirklarna. Fler 

cirklar i flera ”enkla” ämnen behövs även fler cirkelledare.  

Lokalerna behöver utnyttjas mer. Eventuellt kan Studiefrämjandet 

låna våra lokaler för sin verksamhet. Viktigt att alla cirklar går 

genom Studiefrämjandet. Vid nya cirklar görs ett massutskick att 

nya cirklar startar.  Biblioteksansvarig hänvisar deltagare till 

Seniornet och noterar dem.                                                                             

§ 9 Supportverksamheten  

Formulär efterlyses som specificerar vilken support som 

medlemmen önskar med namn, tfnnr och mailadress så att 

supporten kan ringa upp.   En supportgrupp bildas. Frågan 

bordlägges.                                                                

§ 10 Vårresan 

Inger L. informerade om resan den 17/5 till Boråstrakten och 

delade ut informationsblad. Läggs ut på hemsidan och på 

månadsmötet. 

§ 11              Kungälv   

Har haft årsmöte.  44 medlemmar närvarade. Flera cirklar har gått 

dåligt men de senaste 2 cirklarna har gått bra.  Medlemsregistret 

är gammalt, uppdatering behövs.  Webansvarig undersöker om 

Leif Johansson är administratör.  

 



§ 12                                  Årsstämman Seniornet Stockholm 18/4        

Ordförande deltar. Anmälan senast 10/4. 

§ 13                                        Månadsmötet 26/4          

Webansvarig informerar om Artificiell intelligens. 15 min. Doro 

presenterar sin telefon. 30 min. Mona E. kontaktar Doro. Mona 

berättar om vad man kan göra med fotografiappar. 15 min. 

Ordföranden ansvarig för månadsmötena.                                                                                                             

§14 Övriga frågor  

Dörrkod. Så fort dörrkoden ändras bör styrelsen och Cafévärden 

omgående informeras av fastighetsbolaget.  Ordföranden 

kontaktar dem.  

Städning Städningen fortsätter som vanligt. 12 tim/månad.  

Lån av tillbehör skall meddelas och noteras.                                                                                                                                       

§ 15 Nästa styrelsemöte:                                                                                                                                              

Nästa styrelsemöte äger rum 2018-05-03 kl. 10.00 på Lotsgatan 

§ 16 Avslutning:                                                                               

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

                                                                                 

 

 

Vid protokollet 

 

--------------------------------- 
Agneta Öjersson 

Justerare 

 

-------------------------------                 ------------------------------------ 
Olle Viklund               Jan-Elve Kjellgren      

                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             



                                                                                             

                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 

   

   

  

  

 

 

 

   

 

   

  

                                 

 

 


