
Protokoll från styrelsemöte SeniorNet Göteborg 2020-01-16 

Närvarande

Olle Viklund, Barbro Isaksson, Göran Säll, Jan-Elve Kjellgren, Mona 
Eklöf

Bosse Jansson, Lars Palmer, Jan-Olof Moberg

1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av sekreterare: Mona Eklöf
3. Val av justerare: Jan-Elve Kjellgren

4. Agendan godkändes.

5. Ekonomirapporten godkändes förutom att kassören meddelade att

    städning och julbord är två stora utgifter och borde ses över.

6. Cirkelrapport 
    * 22 cirklar upplagda för tillfället.

    * Lista kommer från Studiefrämjandet (anmälda/reserver).

    * En nybörjarcirkel är på gång (på nytt sätt).

    * Studiefrämjandets system GUSTAF skall äntligen bytas ut.

     * Önskemål att vi fortsätter skicka ut massmail om platser kvar på 
cirklar.

            
7. Framtidsgruppen 

    * Behövs framtidsgruppen.

    * Hur får vi fler cirkelledare/assistenter.

    * Fånga upp den nya tekniken. (ny kunskapsbas) (robot teknik)

    * Kontakta stora företag ex Volvo, SKF, Astra Zenicas 
personalföreningar.



       Lars Palmer åtog sig detta.  
    * Förslag om att bjuda in Kjell o Co till något månadsmöte. 

    * Uppsökande verksamhet men cirklarna hålls alltid i våra lokaler.

    * Kan vi delta på Nordstan i något sammanhang?

8. Kungälv

     SeniorNet i Kungälv öppnade den 13 januari och var välbesökt.

    * Kungälvs vårträff 18 mars. (Jan-Olof Moberg informerar om molnet)
    * 3 cirklar är inlagda på schemat.

9. Lars har ordet

    * Inventering är gjord av föreningens alla "apparater" finns i en 
excelfile dvs   

       datorer, skärmar, printrar mm och alla har fått en individuell 
beteckning.
       Tanken är att alla eventuella fel och andra orsaker skall rapporteras 
via

       Excelfilen och inte någon annanstans.

      Beslöts att Lars Palmer går vidare med detta.

10. Månadsmötet 30 januari   2020
    *Vi startar med ett kort föreningsmöte med val av två valberedare.

       Göran Wolke och Viktor Suomalainen.

    * Kaffepaus.

    *Vårens cirkelutbud visas samt att de cirkelledare som är på plats   

       berättar om sina egna cirklar.

      Vi vill också ha önskemål från deltagarna om nya typer av cirklar.

     * Frågestund.



11. NTI

       Våra två praktikanter har fått i uppdrag att utvärdera SLACK.

        Jan-Olof Moberg och Göran Säll hjälper dem. 

12. Årsmötet

      Olle Viklund skriver verksamhetsplanen till årsmötet.

13. Övriga frågor

     *Kulturhuset vill starta en kreativ plats i Frölunda kluturhus.

       Göran Säll hjälper till med detta.

     * Biblioteket i Lilla Edet Maj Lundin vill ha någon form av samarbete.

         Olle Viklund svarar dem.

     * Bosse Jansson hade ett förslag om en Teknikrapport.

     * Supportverksamheten skall alltid gå via vår boknings sida.
     * Nya regler om aktivitetsbidragen (Olle Viklund ansvarig).

     * Eventuellt ett nytt digitalt sätt att skriva in sig vid ankomst.

        Lars Palmer undersöker.

15. Nästa möte

       Måndag den 17 februari kl 10.00

16. Mötet avslutas

       Mötet avslutades och ordförande tackade alla närvarande.

    Vid protokollet



    Mona Eklöf
     Justeras                                                       Justeras

                                                                                           

Olle Viklund (ordf.)                                     Jan-Elve Kjellgren

             


