
Protokoll från styrelsemöte SeniorNet Göteborg 2019-11-12 
 

Närvarande: Mona Eklöf, Barbro Isaksson, Bo Jansson, Jan-Olof Moberg, Olle Viklund 

Frånvarande: Jan-Elve Kjellgren, Göran Säll, Lars Palmer 

Adjungerade: Rune Nordström, Rolf Severin 

 

1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Val av sekreterare: Jan-Olof Moberg. 

3. Val av justeringsman: Mona Eklöf. 

4. Agendan godkändes, några punkter anmäldes att ta upp över punkten övrigt. 

5. Ekonomirapport: Läget ser bra ut inför årsslutet, ytterligare aktivitetsbidrag om 11 tkr 

har inkommit. 

6. Cirkelrapport: I Görans frånvaro, lästes punkter upp från agendan för cirkelledarmöte 

som hölls den 4/11.  

• Under terminen har 10 cirkelledare genomfört 35 cirklar.  

• Vi kan redan nu lägga in cirklar för VT 2020 i vår cirkelkalender.  

• Göran kollar med Studiefrämjandet om datum när anmälan kan startas. Rolf 

behöver info snarast.   

• För att få en kvantitativ uppföljning om vår cirkelaktivitet beslutades att vi 

fr.o.m. VT 2020 skall mäta hur många ”deltagardagar” vi haft. Det innebär att 

cirkelledaren efter avslutad cirkel skall rapportera till Göran om utfallet. 

Rapporten skall innehålla uppgift om antal cirkeldagar samt antal deltagare. 

Göran samlar på data och gör uppföljning. 

7.  Framtidsgruppen: I Görans frånvaro gjorde Jan-Olof en kort resumé genom att läsa 

från framtidsgruppens senaste protokoll. 

8. Månadsträff:  

• Novemberträffen klar, besök av Fonus och Familjens jurist. Vi skall försöka få 

ett ”IT-fokus” på deras presentation. 

• Decemberträffen klar, besök av Polisen. 

• Träffar för VT 2020 bestämdes till 30/1, 27/2 (årsmöte), 26/3 samt 23/4. 

9. Kungälv: Rune rapporterade följande: 

• Tiden för IT-caféet flyttas tillbaka till måndagar from terminsstart VT 2020. 

• 1 cirkel med temat ”klippa och klistra” planerad till 19/11. 

• Klargörande behövs ang. uppsägningstid hos Medborgarskolan i Kungälv. 

Rune kollar om det finns något avtal och vad som gäller. 

• Olle kommer att fylla i ansökningsblankett för Kungälv ang. Bidrag för 

ekonomiskt stöd till förening. 

10. Möte Kortedala: Göran och Jan-Elve deltog. Positivt omnämnande i Radio Göteborg. 

11. Partille: Tisdag 19/11 genomförs cirkel i Android, samt en i december. Olle, Mona och 

Rolf deltar. 



12. Nya Medlemmar: Möte hölls 5/11, två nya medlemmar kom. För framtida möten se 

punkt 16. 

13. Inventering utrustning: Janne visade Excel fil med aktuell status för inventering av 

utrustning och lösenord. Filen finns tillgänglig för styrelsen genom att den delats via 

länk från föreningens OneDrive konto. Alla i styrelsen ansvarar för att filen 

uppdateras vid förändringar av utrustning / lösenord. Endast en version skall finnas. 

14. Inbjudan till föreningar ”gamla pojkar/flickor”: Mona och Jan-Olof har skrivit en 

inbjudan till ordförandena för dessa föreningar. De är välkomna hit för information 

om vår förening den 2/12. 

15. Flytt av låsprogram: Jan-Olof rapporterade att låsprogrammet är nu flyttat till 

Windowsdatorn som står i Mellanrummet. Inloggningsuppgifter som tidigare. 

Därmed är detta projekt avslutat. Appledatorn som flyttats till caféet kan nu rensas 

från sin Windowsprofil, Rolf ombesörjer detta. 

16. Träff nya medlemmar VT 2020: Vi kommer att anordna träffar i Februari och April. 

Jan-Olof och Mona ansvarar och återkommer med datum snarast. Dessa lägges in i 

cirkelkalendern. 

17. Juluppehåll: Beslutades att sista dagen för terminen är den 20/12. Vi öppnar igen 7/1. 

Under vecka 51 (16/12–20/12) är endast caféet öppet, Ingen support. 

18. Övriga frågor: 

• Visitkort: Mona tog upp att vi borde ha neutrala visitkort att dela ut vid 

diverse träffar. Beslutades att vi beställer detta, Mona ansvarar. 

• Valberedning: Fortfarande ingen lösning på detta.  

• Funka handledarprojekt: SeniorNet Sweden har tagit fram material för 

introduktion av handledare. Styrelsen ombedes gå in på hemsidan 

seniornet.funka.club och titta och återkoppla med synpunkter till Mona och 

Rolf. Denna sida skall också att visas på en kommande månadsträff. 

• Ny kamera till mellanrummet skall anskaffas (Dlink 2530). Beslutades att Olle 

köper. 

• Gemensam mobiltelefon: Olle skaffar kontantkort till DORO-telefonen. 

19. Nästa möte: 2019-12-05 kl 13.00 

20. Mötets avslutande: Ordföranden avslutade mötet och tackade alla närvarande. 

 

Vid Protokollet 

 

Jan-Olof Moberg 

 

Justeras 

 

Olle Viklund    Mona Eklöf 


