
Seniornet Göteborg 

Protokoll vid styrelsemöte 2019-12-05


Närvarande ledamöter: Olle Viklund, Jan-Elvi Kjellgren, Barbro Isaksson, Göran Säll, Jan-Olof 
Moberg, Bo Jansson, Mona Eklöf, Lars Palmer.


Adjungerade: Rolf Severin (Webmaster), Rune Nordström (Kungälv).


1.	 Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.


2.	 Göran Säll, valdes till sekreterare.


3	 Till justerare tillsammans med ordföranden, valdes Bo Jansson.


4.	 Föregående protokoll gicks igenom. Punkt tio, Hans Göransson deltog också på 	 	      

	 Äldredagen i Kortedala.


5. 	 Inga förändringar. Bibliotek och Studiefrämjandet ska faktureras. Ekonomin ser bra ut.


6.	 Göran Säll berättade att planeringen av vårens cirklar pågår för fullt. 22 st hitintills.

	 Vi har brist på cirkelledare och måste göra något åt det för att kunna fortsätta vår 	 

	 verksamhet.


7.	 Listan över deltagare på Julbordet gicks igenom. 46 anmälda. Kostnad per pers 535:- plus 

	 dricka.


8.	 Kungälv har inget avtal. Bokar per termin muntligt. Budget måste ordnas för Kungälv, för 

	 att dom ska kunna söka bidrag. 15/1 ska ansökan vara inne.

	 Ny kontakt person från Kungälv är Inger Roden.

	 Vår träff?

	 Molnetinfo 26/3 går inte pga Månadsmöte. Rune återkommer med förslag på datumar.

	 Tre cirklar med start 27/1.


9.	 Möte 2/12 för nya medlemmar. Möte med Annedalspojkar. Två föreningar kom 

	 Krokslättspojkar & Gårdapojkar. Ska ev få komma dit och presentera oss. Stort intresse.


10.	 Utgår.


11.	 Info om Facetime och Skype 12:00 - 13:00, Polisen informerar 13:00 - 14:00.


12.	 Teknikuppdatering på Lotsgatan 16/12 kl 10:00.


13.	 Stadsdelen Öster vill ha hjälp av oss med cirklar, mot betalning. Vi har svårt att ställa upp 

	 på detta. Dom är välkomna till oss.


14:	 Mötet 2/12. Mona och Jan-Olof tog hand om dom skolungdomar som ska prya hos oss

	 8/1 - 28/2. Dom blev informerade om vår verksamhet. Dokument att underteckna till Olle.

	 Förslag på att eleverna hjälper oss med nätverk (i lokalen) och sociala medier.

	 Problem med att SennetWiFi fungerade dåligt; gav en massa reklam.

	 Datorer används förmodligen på felaktigt sätt. ”Rullande skärmen” funkade dåligt öppnade

	 i Bios.

	 Stängt på Lotsgatan 11/12, enbart den dagen.

	 Neutrala visitkort med telefonnummer tillverkas.

	 Julstängningen bordlades. (Frågan löstes senare)

	 Paddanresa till våren diskuterades.

	 

	 Nästa möte 16/1 kl 13:00, Lotsgatan 9.

	


