Snart är de+a verklighet? Våren!
Wow, tänkte jag när jag slog upp mina ljusblå och solen gjorde mig
omtöcknad, när jag skulle göra mig klar för a+ gå Cll årsmötet, som i och
för sig aldrig betraktats som en världshändelse, men allCd var en
uppmaning a+ komma igång med det nya arbetsåret och allt vad det
skulle innebära. Så det härliga vädret gjorde a+ jag mer C+ade på klockan
än termometern, när jag promenerade Cll Spårvagnen i e+ strålande
härligt solsken Tämligen omgående kände jag de kalla vindarna virvla i
mi+ glesnande hår och tacksam för jackans värmande krage gick resan Cll
Lundby Gamla Kyrkas samlingslokal för en trevlig sammankomst med
gamla och nya vänner. Många kom lugnt gående i sina vårligaste kläder,
med solsken i blick och humöret på topp.
Det var en liten, men tapper skara på lite över fyrCo personer, som tog
plats i den (som det kändes) något ödsliga lokalen, men stämningen var
hög och munter. Alla var mer än nöjda och a+ ﬁnanserna var
Cllfredsställande var väl det som föll alla på läppen, men även övriga
frågor ﬁck stort gensvar.
För a+ göra en lång historia kort kan sägas a+ mötet hölls samman av
ordf. Olle Viklund som sekunderades av mötesordf. Bri+ Waernlund som
höll ordning och reda, assisterad av ekonomiansvariga Barbro Isaksson
och sekreterare Berit Magnusson. Allt ﬂöt på i e+ lugnt och ﬁnt tempo
och den ena punkten eUer den andra klarade sig genom nålsögat.
För röstlängden beslöt mötet a+ använda sig av mötesdeltagarna, vilka
var totalt 47 (av 724 medlemmar!).
Styrelsens Årsberä+else, Årsredovisning, Revisionsberä+else, Resultatoch Balansräkning godkändes alla! En fråga om antalet medlemsmöten
skall kollas upp av styrelsen!
Frågan om årsavgiUer Cll SeniorNet.se och ev. återbetalningar är
oförändrad. Liksom reseersä+ningar för styrelsemedlemmar.
Ordf. Olle Viklund informerade om seniormässa Tisd. Onsd. Torsd.
Pris 140 kronor, men bilje+er ﬁnns i GP och kan kanske ge någon raba+!

Månadsträﬀar och u2lykter. Av de 6 månadsträﬀar i Lundby församlingshem där det informerats om intressanta nyheter och aktuella ämnen inom
informaConsteknik.
Våruclykten Cll e+ ﬂertal intressanta orter i Västergötland blev en
besvikelse vad avser antalet deltagare, som var ovanligt magert.
Vi vädjar därför Cll alla medlemmar a+ inkomma med förslag Cll orter
eller platser vi ännu inte besökt eller något som kan intressera oss alla!
Resorna befrämjar såväl kamratskap som chans a+ få träﬀa trevliga
vänner och utbyte av tankar, så kom gärna med förslag och idéer. Det
gynnar oss alla och skapar även en gemenskap som är gynnsam för alla
människor.
Dagens höjdpunkt! Val av styrelse! Valberedningen (Jonny Holm,
sammankallande + Bri+ Wernlundh, Rosita Jarmsumbek) har föreslagit
föjande personer Cll ny styrelse:
Olle Viklund, omval, 1 år.
Ledamöter: Barbro Isaksson, Göran Säll, omval och Jan-Olof Moberg,
nyval 2 år. J-E Kjellgren, kvarstår, samt Agneta Öjersson o. Bo Jansson 1 år
vardera
Suppleanter: Lars Palmer omval och Mona Eklöf nyval 1 år.
Revisorer: Ulf Sellerström, omval och Torsten Fransson omval 1 år.
Valberedning: Smärre ändring: Årets valberedning får förlängd Cd och
kommer diskutera och tala med medlemmarna om si+ förslag, vilket
presenteras vid nästa månadsträﬀ via mejlutskick.
Café- och Supportverksamheten, inbringar en hel del Cll förmån för
föreningen. Under 2018 hade vi 4850 medlemsbesök = 7 ggr under året.
om vi kan öka antalet besökare Cll minst en gång per månad, skulle vi öka
antalet Cll 10.000 personer
Cirkelverksamheten! Av de 48 cirklar med sammanlagt 333 deltagare
(e+ sni+ på 7,25 deltagare är e+ mycket högt deltagarantal, med tanke på
a+ vi har max 8 delt. per cirkel). Men vi vill gärna utöka cirkelantalet och
behöver därför ﬂer cirkelledare och mycket idéer från våra medlemmar.
Så gnugga geniknölarna och gör en insats för vår förening, vars kraU ligger
hos er och era erkänt goda huvuden. Vi behöver er alla!
Tillsammans gör vi SeniorNet Great again! Vi ses på barrikaderna!
Tack och farväl var det för vår idoga och ﬂiCga Biblioteksorganisatör
Inger Lindberg, (som också hållit i våra försommarresor) under så många
år a+ hon blivit synonym med Biblioteksguru, för alla oss som haU glädjen
a+ ha henne som e+ stöd när det gällt kontakten med myndighetspersoner, som fakCskt är mycket trevliga människor som uppska+ar vårt
arbete och vår förening!
Vi är många inom denna sidoverksamhet som är skyldiga henne e+ stort
tack och den blomsterkvast hon förärades + en gåva är också e+ ringa tack
för hennes engagemang och osjälviska hängivenhet i det vikCga värv som

kommit oss andra Cll del och vi tackar dig från bo+en av våra hjärtan och
kommer allCd a+ sakna dig.
De e änna tur aM de for2arande ﬁnns såna tjejer som du, Inger!
LOA (f.d. nolvikarn)

