Nytt år och nya friska tag i Göteborg 2020!
En ganska normalt gråmelerad himmel över Hisingen och övriga Göteborg, mötte
oss på vår väg till det väntande extra månadsmöte i Lundby Gamla kyrkas
församlingshem, där kaffeborden stod dukade och vi startade mötet med leende
och glada återseenden..
Trots vädret var det närmare 50-talet kamrater som ställt upp, glada att återse
vänner de saknat och t.o.m. längtat efter.
Olle Viklund startade med ett varmt välkommen varefter en något ovanlig
inledning aviserade årets första möte delat med ett extramöte för att godkänna
(eller inte) ett något försenat val av valberedning. Något ovanligt, men man är väl
förändringsbenägen. Allt gick som man säger vägen och mötet kunde godkänna att
Valberedningen kunde bestå av två betrodda personer i stället för tre som det
egentligen skall vara, nämligen Viktor Soumalainen och nestorn Göran Wolke.
Alla förslag godkändes och vi kunde gå vidare
Äntligen kaffe och landgång och liten kaka satt bra och stämningen var hög och
kamratlig som vanligt när Olle Viklund kunde starta månadsmötet med att
presentera våra cirklar och handledare, som fick förtydliga innehållet i en del
cirklar. Det rekommenderas att vi som vill delta i någon cirkel, noga läser igenom
beskrivningarna så vi är bra förberedda! Uppmärksam medlem upptäckte en
felaktighet rörande kostnaden för en spec. cirkel, vilket ansvarige ledare
uppmanades korrigera! Det framfördes också kritik mot tydligheten i vissa
kursbeskrivningar, vilka också kommer att åtgärdas. All kritik som lämnades av
mötesdeltagarna lovades bli justerade och förtydligade! Värdefulla kommentarer
och en väg att skapa bättre kunnande?
Främmande ord och andra programvaror?
Viss kritik framfördes angående ”främmande ord” (som används dagligen , även
hos oss) typ Podcast, som är en slags mini-radioprogram som finns på nätet i
tusental och består av talade program.
Appel-TV?
Vad gäller TV kunde Olle V meddela att en endags-cirkel gällande Apple TV
kommer att genomföras. Chrome Cast har ett stort utbud av program och är det
billigaste. Kolla med era vänner på Lotsgatan, flera använder det!

Egen Hemsida?
Att göra en personlig hemsida låter sig göras, men spec. program krävs och det är
en ganska lång procedur., inkl. speciella förkunskaper. Programvaran Word Press
är gratis att starta, men kostar 600 kronor per år och är ganska avancerad, men
Rolf Severin kan introducera det för dem som vill göra egna försök. Intresserade
bör kolla med föreningens. Hemsida goteborg.seniornet.se flik Cirklar för mera
upplysningar!
Virusprogram?
Windows Defender som är standard i Windows, fungerar tillfredsställande. De
trojaner och andra liknande lömska programvaror avslöjas dock bättre av betalvirusprogram!
Olle V. har dock gått skadefri med enbart Microsoft Defender!
Ritprogram
Det finns en del professionella ritprogram typ vektorprogram som är dyra att köpa,
men även billigare varianter. Kvalitetsaspekten är en viktig del och måste bedömas
av användaren! Kontakta gärna programtillverkarna och/eller Seniornet.se och
besök deras hemsida som har många värdefulla artiklar och kunniga användare
som gärna hjälper oss fåkunniga
Olle avslutade med ett upprop: Vi behöver fler handledare! Anmäl intresse om du
vet att du kan hjälpa till. Kanske just din speciella kunskap kan hjälpa andra att
utvecklas!
Vi ses nästa gång med nya friska problem – och en extra hälsning till alla frivilliga
och arbetssamma kvinnor och män som ställer lokal och servering i ordning för
vår trivsel.
Ett speciellt fång rosor till dem
från
Nolvikarn

