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1	 Öppnande: 
	 Ordföranden öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

	 

	 Godkännande av dagordningen: 
	 Ordföranden framlade förslag på dagordning, som godkändes.


	 Sekreterare för dagens möte är Göran Säll.


2	 Justerare: 
	 Bo Jansson valdes att justera dagens protokoll.


3	 Genomgång av föregående protokoll: 
	 Gick igenom föregående protokoll, som sedan lades till handlingarna.


4	 Ekonomirapport: 
	 Se bilaga 1.


5.	 Hyran.

	 Efter förhandlingar mellan vår ordföranden och Brf:s ordförande har man kommit överens 	 

	 om att vi inte behöver ha någon innestående hyra deponerad på ett spärrat konto.


6.	 Cirkelverksamheten. 
            Vi har hitintills 27 cirklar pågående och planerade hos oss.

	 Nya priser förslogs, 1 gång kostnad 100:-, 2 gånger 200:-, 3 gånger 300:- och 4 < 400:-.

	 En skrivelse ska skickas till Studiefrämjandet med önskemål om att cirkelansvarig hos 

	 Seniornet Göteborg, ska kunna se förhållandet i alla våra cirklar.

	 En cirkel i Doro planeras i Maj. Vi ska också fråga Doro, om dom kan sponsra vår

	 information om deras produkt.


7.	 Framtidsgruppen. 

            Se bil 2.  Styrelsen tyckte att gruppen skulle jobba vidare på uppdrager.


8. 	 Kungälv. 

	 Kungälv har en dålig anslutning. Man kommer att ha årsmöte 8/3 På deras IT.cafe var det 	
	 senast 4 deltagare. Av 3 planerade cirklar, blir en av. 

	 Det gav ett gott resultat, när man samarbetade med en lokal tidning senast.

	 Man har svårt att få folk att ställa upp och en ordförande är svårt att hitta.

	 Frågan ställde om man skulle lägga ner. Kan vi ha möten via Skype?

	 Kanske en arbetsgrupp i stället för en styrelse?

	 Ordföranden är Seniornet Göteborgs ordföranden.


9.	 NTI (Nordens Teknikerinstitut AB). 



Nuvarande praktikanter byts ut mot två nya 4/3. Dom stannar två månader i taget. 	 	
	 Avgående praktikanter avtackas med biobiljetter.


10.	 Årsmöte & valberedning 
            Se bilaga 3 om valberedningens förslag.

	 Se bilaga 4 Verksamhetsberättelse för Seniornet Göteborg 2019.


11.	 Övriga frågor. 

	 Inga övriga frågor.


	 Ordföranden tackaade för visat intresse och avslutade mötet.


	 Vid protokollet


	 _______________________

	 

	 Göran Säll


	 _______________________	 	 	 	 ______________________


	 Olle Viklund	 	 	 	 	 	 Bo Jansson


	 

	 

	 

	 

	 

	


