
 

Protokoll fört vi styrelsemöte SeniorNet Göteborg 2020-04-16 

Mötet fördes via Skype 

 

Närvarande:  

Ordf. Olle Viklund, Vice ordf. Ulla Stahlberg, Kassör Barbro Isaksson,  

Ledamöter: Jan-Elve Kjellgren, Jan-Olof Moberg, Göran Säll 

Suppleanter: Mona Eklöv, Lars Palmer 

Webmaster: Rolf Severin 

Anmält förhinder: Sekreterare Britt-Marie Bohlin, pga. strul med Skype.  

 

1. Mötet öppnas.  

Ordförande Olle  öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Val av justerare: 

 Mötet valde Göran till justerare 

3. Synpunkter på föregående protokoll:  

Med hänsyn till Corona och att vi beslöt på förra styrelsemötet att vi skulle stänga ner till 

krisen är över, så har inte vidtagits något av det som skulle utföras. 

I föregående protokoll framförde Mona en kommentar under punkt 9 som inte kom med, så 

den kommer med här. 

Följande kommentarer framfördes: 

Punkt 9 övriga frågor   

"En ide är att kontakta andra föreningar..............." 

Mona meddelande efter utskick av protokollet att detta gör vi redan och är inget nytt. Mona 

ger oss rätt information som lyder: 

Vi har ett erbjudande till andra föreningar i Göteborgstrakten och det är att de ställer upp 

med ett antal tusenlappar till föreningen SeniorNet Göteborg per år. Medlemmar som tillhör 

den föreningen  skulle då kunna gå cirklar hos oss utan att för den skull bli medlem i 

SeniorNet. 

Men de skall betala cirkelavgiften. 

Om support skall ingå beror på avtalet mellan oss och den eventuella föreningen. 

4. Ekonomi: 

Kassören (Barbro) redogjorde för ekonomin, som var ungefär som vid förra mötet. 

Vidare har Barbro varit i kontakt med Jonny Holm (biblioteksansvarig). Barbro skall fakturera 

biblioteken för den tiden som gått. Angående fakturering till Studiefrämjandet, så skulle 

Göran (cirkelansvarig) kontakta dom. Barbro har kontaktat städbolaget som inte städar nu så 

länge vi har stängt pga. Corona. 

5. Vårresan blir höstresa. 

Mona rapporterade, Partypaddan ändrat till 1 september och det är 63 anmälda och inga 

återbud hitintills. 

6. IOF:s utskick. 

Olle rapporterade och förklarade att IOFF har fått 3 miljoner att fördela för att kompensera 

föreningar som drabbats ekonomiskt av Coronaviruset. Aktivitetsbidraget blir som våren 

https://goteborg.seniornet.se/


2019 men summan höjs i år. Vidare så måste man ansöka om ett extra bidrag för förlorade 

intäkter.  Olle och Ulla sätter ihop ett brev till IOFF. 

7. Övriga frågor: 

Mona rapporterade fån Seniornet Sweden: 

Årsmötet är skjutet till den 10 september och skall hållas i Landstingssalen. 

Digitalt seminarium via Zoom om Handledarguiden den 7 maj. 

Mikael Balte skall presentera den. Inbjudan inom kort med mer information från kansliet i 

Stockholm. 

Mona framförde ett förslag till att gå ut med en enkät till våra medlemmar. Det togs också 

upp ett förslag som Britt-Marie väckte förra mötet , att varje cirkelledare borde ha en enkät 

efter avslutad cirkel för att höra vad cirkeldeltagarna tyckt. Britt-Marie och Jan-Olof har 

redan detta. 

Göran. Framförde information som skulle användas vid dom fredagsutskick som Rolf gör. 

Den infon innehåller tips på förnöjelse och information, som finns att hitta på nätet. Kanske 

ett sätt att lätta på den isolering vi numera lever i. 

8. Rolf efterlyste hjälp till hemsidan i form av bilder och berättelser. 

Olle rapporterade att han fått mail från Roger Gustavsson i valberedningen. Olle kontaktar 

Roger 

 

9. Nästa möte:  

Nästa möte blir den 14 maj 2020 kl.11.00 

 

10. Mötet avslutas: Ordföranden tackade alla och avslutade mötet. 

 

 

 

 

..............................                              .........................                                   ............................................ 

Ordförande:            Justerare:  Vid pennan: 

Olle Viklund            Göran Säll  Ulla Stahlberg 

 

 

 

 

  

 

  

 


