
 

 

 

  

Protokoll vid styrelsemöte 2018-05-03 

 

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

Elve Kjellgren, Anders Bernhardt och Göran Säll  

Frånvarande ledamöter Bo Jansson och suppleant Inger Lindberg 

Suppleanter Lars Palmer                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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 

Anders Bernhardt valdes att justera protokollet. 

§ 3 Genomgång av föregående protokoll   

 

   Kvarstående frågor:                                                                                                                          

- Mötet med nya medlemmar läggs till hösten. 

- Synlighet på hemsidan. Alla styrelsemedlemmar har Seniornets  

   e-mailadress. Supportgruppens e-mail adress tas bort. 

- Inventarielistan är ok. 

- Supportverksamheten är ok. 

 



 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 4 Ekonomirapport – Se bilaga                                                                                  

§ 5 Stängning för sommaren/Öppnandet i höst 

Seniornet stänger den 15 juni och öppnar åter den 20 augusti.                                                                                                                                                                                                                                        

§ 6 Vad sker i sommar? 

Öppet på onsdagar mellan V25 och V33. Berit ombedes under-

söka vilka som kan vara värdar. Ansvariga Göran Säll och Lars 

Palmer. Barbro kontaktar städfirman. Samma städtider som förra 

sommaren.                                                                                        

§ 7 Cirkelstart 

Studiefrämjandet tar emot uppgifter V32 (6/8). Cirkelstart 3 

september. Varje cirkelledare lägger in sina cirklar.                                                                                             

§ 8 Användning av våra lokaler  

En Hembygdsförening är, gm Mona, intresserad av att låna 

lokalerna för släktforskning två lördagar. Beslutas att upplåta 

lokalerna för 500 kr. Styrelsen informeras om vilka datum som 

gäller. Även Studiefrämjandet önskar låna lokalerna. Hyra/gång. 

Deltagare behöver inte vara medlem i Seniornet. Eftermiddagar. 

Datum läggs in i cirkelkalender. Ordföranden diskuterar vidare 

med Studiefrämjandet.                                                                     

§ 9 Vad betyder GDPR för klubben? 

Rolf informerade om den nya Dataskyddsförordningen som gäller 

från den 25 maj.  Direktiv kommer från Seniornet Sweden.  Rolf 

återkommer med mer information.                                                       

§ 10 Vårresan 

Endast 17 anmälda. Inger förhandlar med bussbolaget om ev en 

mindre buss. Ordföranden kontaktar Inger och informerar där-

efter styrelsen.  

§ 11              Kungälv   

Öppnar 10 september och stänger 10 december. Har börjat 

diskutera cirklar. 28/9 höstmöte på Kvarnkullen. Seniornet 

Kungälv har tilldelats Veckans ros av den lokala tidningen. 

§ 12                                  Övriga frågor     

Torsdagsträffen. Porten låst. Någon i styrelsen måste utses till 

ansvarig för att låsa upp. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte.                                                                                                                                                                                                                                     



§ 13 Nästa styrelsemöte:                                                                                                                                              

Nästa styrelsemöte äger rum 2018-06-07 kl. 10.00 på Lotsgatan 

§ 14 Avslutning:                                                                               

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

                                                                                 

 

 

Vid protokollet 

 

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

Justerare 

 

-------------------------------                 ------------------------------------ 
Olle Viklund               Anders Bernhardt   

                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 

   

   

  

  

 

                   



 

 


