
Protokoll Styrelsemöte Seniornet Göteborg 

Datum: 	 2020-05-14


Plats: 	 Digitalt via Zoom på grund av Covid-19


Deltagare: 	 Olle Viklund, Barbro Isaksson, Jan-Elve Kjellgren, Ulla Stahlberg, Jan-Olof Moberg, 
Göran Säll, Britt-Marie Bohlin.


Suppleanter:	 Mona Eklöf, Lars Palmer

Adjungerade:	Ulf Sellerström, Rolf Severin (webbmaster), Jonny Holm, Berit Magnusson.


Förhinder:  Ingegerd Rodén, Kungälv. 

1. Mötet öppnas 
Olle gav oss en introduktion i verktyget Zoom.  

2. Val av justerare 
Mona valdes att justera protokollet.   

3. Föregående protokoll 
Inga kommentarer. 

4. Ekonomi 
Barbro redovisade vår ekonomi. Underlag för att få återbäring från SNS har enligt Olle skickats till Stockholm 
för ett bra tag sedan. Några pengar har dock inte kommit in ännu. Mona fick i uppdrag att ta reda på vad som 
hänt.  

5. Cirkelverksamhet 
Göran bad oss cirkelledare att redan nu börja tänka på höstens cirklar och lägga in preliminärt i kalendern.  
Vi spånade kring möjligheten att köra vissa cirklar digitalt, till exempel släktforskning och fotoredigering. 
Kanske som första aktivitet en cirkel i hur Zoom fungerar. Det verkar vara ett verktyg vi skulle kunna använda. 
Zoom har en gratisversion med en begränsad användningstid på 40 minuter. Om vi beslutar att köra cirklar den 
vägen behövs troligen en licens. Här var styrelsen inte riktigt överens ännu. Behöver diskuteras mer innan beslut 
kan tas.  

6. Framtidsgruppen 
Av förklarliga skäl har gruppen inte haft några fler möten.  

7. Biblioteksverksamheten 
Här finns inte heller något nytt att rapportera. Det kan eventuellt bli ett ekonomiskt tapp, Barbro återkommer när 
hon vet. 

8. Caféverksamheten 
Ulla berättade att det finns fortfarande ingen som anmält intresse att ta över ansvaret för caféet. Ett möte med 
cafévärdarna innan vi öppnar i höst, för att kanske hitta någon, föreslogs av Ulla.  

9. Vad ska vi göra för våra medlemmar under krisen 
På fråga berättade Rolf att han ser att det är många som läser fredagsmailen. I dagsläget är det inte alltid utskick 
sker på fredagar. Rolf efterlyser material.  
Som nämnts tidigare i protokollet föreslog Mona att vi kan testa digitala cirklar. Först behöver vi då erbjuda en 
cirkel i hur verktyget Zoom fungerar.  
Mona berättade att det har bildats en ”Coronagrupp” i Stockholm. I dagsläget är det svårt att ge datasupport till 
våra medlemmar. SNS har fått ett erbjudande från TeamWiever (supportverktyg) om ett års abonnemang men 
inget beslut har tagits ännu.  



Göran berättade att Alexandra, vår kontakt från Universitetet önskar skicka en enkät till våra medlemmar om 
äldres digitala beteende. Undersökningen ska ligga till grund för att utveckla verktyg anpassade till målgruppen. 
Forskningsgruppen har fått medel till undersökning ur en fond som familjen Kamprad har startat.  
Beslutades att vi kan lägga länken i vårt utskick till medlemmarna. Vi vill inte lämna ut vårt medlemsregister till 
andra med tanke på GDPR.   
Janne tog upp tidigare förslag att skicka ut en enkät till våra medlemmar. Janne, Mona och Britt-Marie ska arbeta 
vidare med idén och återkommer senare.  
En tanke är också att, som vid tidigare tillfälle, ta fram informationsblad att sprida, till exempel sätta upp i 
matbutiker. 

10. Sommarstängt – höstöppet 
Beslutades att vi stänger för sommaren 13 juni och öppnar i höst den 24 augusti.   

11. Övriga frågor 
Olle har fått frågan från en hyresgäst i föreningen på Lotsgatan om att hyra del av vår lokal. Vid tidigare tillfällen 
har detta inte fallit väl ut. Beslutades att Olle meddelar att vi inte vill hyra ut.  

12. Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till torsdagen den 18 juni klockan 11.00. Tills vidare hålls våra styrelsemöten via Zoom.  

Vid protokollet 

Britt-Marie Bohlin, sekreterare 

Justeras av Godkänt av 

   
Mona Eklöf Olle Viklund 
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