
Protokoll Styrelsemöte Seniornet Göteborg 

Datum: 	 2020-03-17


Plats: 	 Lotsgatan 9


Deltagare: Olle Viklund, Barbro Isaksson, Mona Eklöv, Jan-Elve   
Kjellgren, Lars Palmer, Ulla Stahlberg, Britt-Marie Bohlin.


Adjungerad:	 Ulf Sellerström, Rolf Severin.


Förhinder: Jan-Olof Moberg, Göran Säll, Ingegerd Rodén, Kungälv. 

1. Mötet öppnas 
Olle öppnar mötet. Mona lade till några punkter.  

2. Val av justerare 
Ulla valdes.   

3. Föregående protokoll 
Följande kommentarer framfördes: 
Med anledning av Corona-viruset är månadsträffen i mars inställd. Göran håller 
kontakt med Kjell & Co. Alexandra från Göteborgs Universitet skulle komma på 
besök men det är framflyttat. Göran håller kontakt även med henne.  
Diskussion om det nya inloggningssystemet fördes. Svårt att se fördelning 
kvinnor och män.  
Olle fick i uppdrag att byta trumma i skrivaren.  
Olle ansvarar för att skaffa ny switch. 

4. Ekonomi 
Barbro redovisade vår ekonomi. Våra aktiviteter på biblioteken är stängda på 
grund av Corona-viruset. Det påverkar våra intäkter negativt. Städning kommer 
inte att ske medan lokalen är stängd. Barbro håller kontakten.  

5. Corona 
Caféet och cirklar är stängda tills vidare. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd. 
En extra avgift på 50 sek för medlemskapet med anledning av Seniornet 
Göteborgs ofrivilliga avbrott i aktiviteter diskuterades. Ingen åtgärd ännu men 
det kan vara något att ha med i tanken senare. Ett alternativ är att ordföranden 
skriver ett brev till medlemmarna där hela styrelsen står bakom.  

6. Enkät Göteborgs stad 
Enkäten diskuterades och Olle kommer att fylla i den och skicka in den i tid.  

7. Vårresan 
Vi har 43 stycken anmälda hittills och det är positivt. Anmälningstiden är till 23 
mars. Detaljer om resan diskuteras senare.   



8. Mailadresser 
Ett förslag från Jan-Olof och Ulla är att vi i styrelsen har mailadresser kopplat 
till Seniornet. Beslutades att vi tar fram mailadress enligt följande: exempel 
olle.seniornetgbg@gmail.com. Dessa adresser är till för att våra medlemmar ska 
kunna kontakta oss i styrelsen direkt.  

9. Övriga frågor 
Mona: Framtidsgruppen bör alltid ha en egen punkt på agendan. Helt rätt tyckte 
styrelsen och från och med nästa styrelsemöte finns punkten med. Ulla berättade 
om vad vi diskuterade om vid förra mötet. Beslutades att noteringarna i 
fortsättningen ska skickas till samtliga i styrelsen för information.  

En idé från Mona är att vi kontaktar andra föreningar för att informera om våra 
aktiviteter. Styrelsen ska arbeta vidare på denna idé. 

Via volontärbyrån kan man söka handledare (ungdomar) inom it. Något som 
andra föreningar i landet gör. Vi fortsätter diskussionen vid nästa möte. 
Fråga från Framtidsgruppen om det är möjligt att köpa presentkort som 
medlemskap via Stockholm ställdes. Mona bekräftade att det är möjligt och att 
rutin finns.  

Barbro tog upp frågan om att säga upp den fasta telefonen. Beslöts att avvakta 
tills vidare.  

Mona tog upp hur viktigt det är att alla berörda får information om nya personer 
i vår lokal, t.. ex. ungdomar som gör praktik. 
Mona visade den nya handledarguide som finns tillgänglig på Seniornet 
Swedens hemsida. Styrelsen hade några synpunkter, t. ex. att texten rullar för 
fort, musiken och bilderna på personer är sorglig. Mona tar med sig 
synpunkterna till nästa möte i Stockholm.  
Mona berättade också att om seniormässan blir av så kan vi erbjuda halva 
avgiften till att bli medlem. Detta gäller även andra egna aktiviteter.  

Mona föreslog en ny enkät till medlemmarna. Styrelsen ställer sig positiv till 
det.  

Britt-Marie föreslog att vi bör ha en gemensam enkät för utvärdering efter varje 
genomförd cirkel.  

10. Mötet avslutas 
Nästa möte bestämdes till torsdagen 16 april kl. 1300. Datum kan ändras om 
verksamheten är i gång igen.  
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Vid protokollet 

Britt-Marie Bohlin, sekreterare 

Justeras av Godkänt av 

   
Ulla S Olle Viklund 
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