
Protokoll från styrelsemöte SeniorNet Göteborg 2020-02-17

Närvarande: Mona Eklöf, Barbro Isaksson, Bo Jansson, Jan-Elve 
Kjellgren, Jan-Olof Moberg, Göran Säll, Lars Palmer, Olle Viklund samt Ulf 
Sellerström (revisor)

Frånvarande: representant från Kungälv

Adjungerade: Rolf Severin

1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av sekreterare: Jan-Olof Moberg.

3. Val av justeringsman: Göran Säll

4. Föregående protokoll:  Godkändes utan kommentarer

5. Ekonomi: Barbro rapporterade om det ekonomiska läget genom att gå igenom 
helårsrapporten för 2019. Eftersom helåret visar ett negativt resultat är det 
viktigt att fundera på hur vi skall minska kostnader och öka intäkterna. Viktigt 
att vi kommunicerar resultatet. Frågan om höjd cirkelavgift och avgift för 
support diskuterades. Lars hade frågor om beräkningar i resultatrapporten 
som Ulf försökte förklara. Beslöts också att Olle tar upp frågan med 
kommunen om att få extra bidrag eftersom vi tar på oss rollen att motverka det 
digitala utanförskapet.

6. Cirklar: Göran redogjorde för cirkelutvecklingen. Vi har under våren 24 cirklar. 
Volymen verkar något mindre än förra året. Vidare rapporterade Göran att vi 
har en ny cirkelledare på gång, och stöter på vederbörande. Under våren 
kommer Studiefrämjandet att byta system, och ett möte om detta är inplanerat 
i mars. Göran rapporterade också att det varit problem med otillbörliga 
inloggningar i föreningens iPad och iMac. Det är krävande och tidsödande att 
säkerställa detta. Vi måste vara uppmärksamma vem som använder den 
utrustning som är avsedd för cirklar.

7. Årsstämman 2020-02-27: Olle rapporterade att ordförande för stämman blir 
Rolf Severin och sekreterare Gun Wall. Det beslutades om att gå ut med en 
påminnelse om att anmäla sig till årsstämman. Rolf ansvarar för detta.

8. Månadsträff mars: Förslag att bjuda in någon från Kjell&CO för att prata om AI 
och det uppkopplade hemmet. Ytterligare förslag är att be Alexandra från GU 
att komma och återkoppla projektet. Även något tema om e-hälsa vore 
intressant. Göran kollar med Kjell&CO och Alexandra, övriga funderar över e-
hälsotemat.

9. Vårresan: Vi sonderar intresset för båttur med Paddan på Säveån, vid 
årsmötet. Vi beslutade att använda en helt chartrad båt. Datum för utfärden 
planeras till 27/5. Mona tar kontakt och bokar.



10.Lars system för inloggning av medlemmar: Behov av teknisk lösning är stort 
eftersom kommunen aviserat att aktivitetsbidrag endast skall utgå för de som 
har mer än 10 årsbesök. Olle skall på ett möte med kommunen 3/3 då detta 
skall diskuteras. Lars visade en Accesslösning som han byggt för att på ett 
smidigt sätt kunna registrera medlemsbesök på Lotsgatan. Målet är att börja 
med denna närvaroregistrering from 2/3. Denna dag skall det hållas ett 
informationsmöte med Cafévärdarna, Berit sammankallar detta. Första veckan 
är det bra om vi stöder medlemmarna att göra sin första närvaroregistrering.  
Vidare beslutades att medlemsfilen reduceras till att endast visa 
medlemsnummer och namn. Frågan om att få med könsidentitet i 
medlemsregistret tas upp med Styrelsen i Stockholm av Mona.

11. Övriga frågor:

• Trumman behöver bytas på skrivaren i mellanrummet. Lage vidtalas för 
beställning och byte. 

• Ny switch med 16 portar anskaffas till skrivarna. 
• Konvertering av Wordpress till nyare version kommer att ske under 

våren. Detta kan orsaka störningar. Rolf håller oss informerade. 
• Barbro visade stadsbibliotekets nya månadsfolder. Vi har möjlighet att 

påverka beskrivningen av oss. 
• Tisdag 18/2 hålls informationsträff för nya medlemmar. Drygt 40 st 

kallade. Janne, Jan-Elve och Lars medverkar från styrelsen. 

12.Nästa möte: Bestämmes av kommande ny styrelse vid konstitutionerande 
mötet.

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

Vid Protokollet
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