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1. Mötet öppnas 
Olle hälsade ledamöterna välkomna och öppnade mötet.  

2. Val av justerare 
Göran valdes att justera protokollet.   

3. Föregående protokoll 
Inga kommentarer. 

4. Ekonomi 
Barbro redovisade vår ekonomi, det ser fortfarande bra ut. Pengarna från Studiefrämjandet är på väg. 
Aktivitetsstödet kommer in i juli.  

5. Cirkelverksamhet 
Göran berättade att vi i dagsläget har sjutton cirklar planerade och de ligger i cirkelkalendern. Våra medlemmar 
kan se cirklarna redan nu på vår hemsida. Från och med klockan 09.00 den 12 augusti har medlemmarna 
möjlighet att söka cirklarna hos Studiefrämjandet.  
Studiefrämjandet har tillsatt en grupp som ska ta fram riktlinjer för hantering av betalning för höstens cirklar 
med anledning av Covid-19.   

6. Enkät till medlemmarna 
Janne presenterade förslag till enkät som Mona, Britt-Marie och Janne har tagit fram. Janne visade hur det 
fungerar, allt från antal som svarat, svaren och till typ av statistik som går att få fram. Enkäten har varit ute på 
remiss till styrelseledamöterna som också har testat att svara på frågorna. Gruppen har fått in bra synpunkter. 
Dessa diskuterades och några justeringar beslutades under mötet. Vi har en fråga där vi vill veta om någon är 
intreserad av att ställa upp ideellt hos oss. Eftersom svaren är anonyma hoppas vi fånga upp eventuella frivilliga 
i samband med att resultatet av svaren presenteras för medlemmarna.  
Enkäten godkändes och kommer att skickas ut i samband med att verksamheten drar igång i höst. Datum 
beslutas vid nästa styrelsemöte. Arbetsgruppen fick positiva kommentarer av styrelsen för sitt arbete. 

Under diskussionerna här kom det fram att Kungälv har ett eget medlemsregister. Det är emot reglerna och Olle 
fick i uppdrag att kontrollera och rätta upp detta så att vi har ett enda register i fortsättningen.   

7. Framtidsgruppen 
Gruppen hade zoommöte den 16 juni. I gruppen diskuterades höstens cirklar och betalning så som nämnts i 
punkten fem ovan. Kan man möblera glesare på Lotsgatan för att kunna genomföra cirklar med distans? Cirklar 
via Zoom diskuterades. Hans och Göran ska testa detta efter Midsommarhelgen. Vill vi och bör vi skapa en 
Facebook-grupp? Frågan diskuterades men behöver bearbetas mer. Beslutades att gruppen tar ”sommarlov” och 
återkommer i höst. Minnesnoteringar skrevs av Göran.   



8. Bredband 
Olle berättade om sin undersökning att byta leverantör för bredband på Lotsgatan. Att ett byte är självklart råder 
inget tvivel om men frågan är med vilka vi ska teckna avtal. Olle har haft samtal med hyresvärden om vilka 
leverantörer vi kan välja mellan. Alternativen är; Comhem, A3, Universal Telecom och Ownit. Olle fick 
styrelsens mandat att gå vidare med Comhem och Ownit. Styrelsen får återkoppling vid nästa styrelsemöte. 
Viktigt är att den nuvarande leverantören Bahnhof sägs upp före den 26 augusti.  

9. Zoommöten 
Olle har tecknat abonnemang för Zoom pro till Seniornet Göteborg. Login och lösen skickas ut till alla 
styrelseledamöter. Det är meningen att alla i styrelsen ska kunna använda detta men endast en åt gången. Här är 
det nödvändigt med disciplin och samverkan så att det inte uppstår krockar. Någon form av rutin behövs troligen.  

10. Byte av filter 
Byte av filter i våra lokaler ska ske under vecka 26. Olle har svårt att ta sig dit och frågan ställdes om någon 
annan kunde ta sig dit för att släppa in leverantören. Mona och Rolf tog uppgiften.  
Diskussion uppstod om vem som har ansvaret för ventilationen i våra lokaler. Mötet var eniga om att detta faller 
inom ramen för fastighetsägarens ansvar och Seniornet Göteborg ska inte stå för några kostnader. Noga att vi 
bevakar så vi inte får någon faktura.  

11. Övriga frågor 
Berit har haft kontakt med Frölunda bibliotek beträffande rengöring av datorer och bänkar. Hon ville få tips från 
någon där de hanterar många besökare. På biblioteket rengörs datorer en gång per dag med bakteriedödande 
medel. Inför hösten behöver vi ha ordnat med rutin och lämpligt medel för rengöring.  

Janne undrade hur det går med Paddan, aktiviteten vi skulle haft i våras och som ännu inte är avbeställd. Mona 
har löpande kontakt med Paddan och än så länge behöver vi inte avboka.  

Göran meddelade att han tagit hem Ipaden och Macdatorn för att hålla dem uppdaterade, laddade och i ordning 
tills vi öppnar igen.  

12. Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till torsdagen den 13 augusti. Troligen digitalt även denna gång. Beslutades också att Olle 
kallar till ”kaffemöte” varje tisdag klockan 10.00 tills vidare.  

Vid protokollet 

Britt-Marie Bohlin, sekreterare 
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