
 

 

 

  

Protokoll vid styrelsemöte 2018-06-07 

 

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

Elve Kjellgren, Bosse Jansson och Göran Säll  

Frånvarande ledamöter Anders Bernhardt 

Suppleanter Lars Palmer och Inger Lindberg                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Adjungerad Rune Nordström (Kungälv sektionen), Rolf Severin och revisor 

Ulf Sellerström                           

Plats  Lotsgatan 9 

§ 1 Öppnande:                                                                                             

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

§ 2 Godkännande av dagordning:                                              

 Ordförande framlade förslag på dagordning som godkändes. 

 Sekreterare för dagens möte är Agneta Öjersson.  

§ 3 Justerare 

Bosse Jansson valdes att justera protokollet. 

§ 4 Genomgång av föregående protokoll   

 

   Kvarstående frågor:                                                                                                                          

- Torsdagsträffen. Låst port. Diskuteras på augustimötet. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 5 Ekonomirapport – Se bilaga                                                                                  



§ 6 Status cafévärdar under hösten 

Berit Magnusson informerade att läget ser bra ut med cafévärdar 

i höstens schema. Söker några nya. Marie Andersson stannar kvar. 

§ 7 Sommaröppet onsdagar 

Öppet på onsdagar mellan V25 och V33. Cafévärdar klart fram till 

mitten av juli. Lars Palmer tar två onsdagar. Rolf åtgärdar låsning 

av lokalerna. 

§ 8 Cirkelverksamheten 

15 cirklar planerade. 27/8 startar den första. Nya kurser om 

ekonomi/it och recept på nätet planeras. Några cirklar repeteras. 

Inga nya cirkelledare. Cirkelavgiften höjs från 250 kr till 300 kr. 

Kurs avbokas senast 14 dagar före kursstart. Vid senare av-

anmälan p g a akut sjukdom betalar Seniornet tillbaka avgiften. 

§ 9 Underhåll i sommar 

Jan-Elve hämtar lap-datorerna i Kungälv för uppdatering. Lars går 

igenom alla datorer i Spegelsalen veckan innan kursstart 27/8. 

§ 10 Kungälv 

Rune Nordström hade inget nytt att rapportera. 

§ 11 Förslag på Månadsmöte 

Presentation av Doro telefon. Mona kontaktar ansvarig. Föredrag 

med tema appar efterlyses. Göran kontaktar Avanza för föredrag 

ev 25/10.  

§ 12           Brevutskick 

Förslaget från Mona att skicka ut brev till 30 medlemmar som inte 

har e-mail, godtogs. Rolf skriver ut etiketter.  

§ 13                                 Seniornet profil/Öppet hus  

Rolf gav en redogörelse från Styrelsemötet i Seniornet Sweden i 

Stockholm som han deltagit i. Mona hade anmält förhinder. Ny 

ordförande Rosmarie Frebrand. Personnr kommer så småningom 

att ersättas med födelseår.   

 

Det blir inget Öppet Hus.  

§ 14 Övriga frågor 

Månadsbrev skrivs av Olle och skickas ut som massutskick till 

medlemmarna 2 ggr/termin.  



 Biblioteket 

Inger Lindberg informerade att Kyrkbyn har tackat nej till 

Seniornet 1 gång/månad. Övriga bibliotek fortsätter. God 

uppslutning. Faktura till Stadsbiblioteket skickas ut. 

 

Sommaruppehåll 

Seniornet stänger 15 juni och öppnar åter 20 augusti.  

§ 15 Nästa styrelsemöte:                                                                                                                                              

Nästa styrelsemöte äger rum 2018-08-23 kl. 10.00 på Lotsgatan 

§ 16 Avslutning:                                                                               

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

                                                                                 

 

 

Vid protokollet 

 

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

Justerare 

 

-------------------------------                 ------------------------------------ 
Olle Viklund               Bosse Jansson 

                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 

   



   

  

  

 

                   

 

 


