
Protokoll Styrelsemöte Seniornet Göteborg 

Datum: 	 2020-08-11


Plats: 	 Digitalt via Zoom på grund av Covid-19


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


Suppleanter:	 Mona Eklöf, Lars Palmer

Adjungerade: Rolf Severin, Berit Magnusson, Lars-Erik Vikenadler, Torsten Franzon

Förhinder:  Jonny Holm, Ulf Sellerström. 

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

2. Val av justerare 
Ulla valdes att justera protokollet.   

3. Föregående protokoll 
Inga kommentarer och protokollet lades till handlingarna. 

4. Ekonomi 
Barbro redovisade vår ekonomi, det är fortfarande lugnt och under kontroll. Vi har en bra ekonomi och kan klara 
oss i cirka 1,5 år om rådande situation skulle hålla i sig. Olle säger dock att på sikt måste vi göra något och 
föreslår en liten höjning av medlemsavgiften senare i höst.  
Janne föreslår att vi bör skissa på olika scenario om hur vår ekonomi slår om Covid-19 fortsätter begränsa vår 
verksamhet under lång tid. Vad händer om vi inte kan köra några cirklar, medlemmarna lämnar etcetera. Se mer 
under punkt 6 Riskanalys, nedan.  

5. Framtidsgruppen  
Gruppen har som tidigare meddelats uppehåll under sommaren. Gruppen kommer arbeta vidare med frågan om 
en Facebook-grupp men avvaktar också resultatet från medlemsenkäten som planeras skickas ut i höst.  
Mona berättade att Seniornet Sweden lagt ner sin Framtidsgrupp.  

6. Riskanalysen 
Det råder delade meningar om hur denna har tagits fram, syfte och innehåll. Därför gav Britt-Marie (som tog på 
sig uppdraget vid möte då krav på riskanalys ställdes) en bild av förloppet från beslut till inskickad riskanalys. 
Britt-Marie poängterade att detta dokument inte täcker alla delar i vår verksamhet men borde vara tillräckligt för 
att ge Studiefrämjandet svar på sina frågor om hur vi tänker agera inför höstens cirklar. Det är det som var 
huvudsyftet.  
Framtagen riskanalys ger grundläggande information och måste kompletteras för att täcka alla delar i vår 
verksamhet, inte minst de ekonomiska riskerna. Ett arbete som kräver hela styrelsens engagemang och input.  
Beslutades att Göran och Britt-Marie dessutom snarast ska lämna svar i den mall Studiefrämjandet skickade.  
  

7. Enkäten i höst 
Janne har lagt till en fråga om vilken teknisk plattform våra medlemmar använder. Med detta tillägg ansåg mötet 
enkäten klar för utskick. Enkäten planeras skickas till medlemmarna den 1 september. Janne lägger till en rad i 
ingressen – ”Hur gjorde du i normalläget…” – för att förtydliga frågorna.  
Enkäten är gjord i en gratisvariant och är begränsad till 200 adresser per utskick. Rolf fick i uppdrag att dela upp 
medlemsregistret i fyra separata delar och skicka en länk till enkäten till respektive adressgrupp. En veckas 
svarstid och eventuellt påminnelse.  
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8. It-caféets öppnande 
Olle föreslog att vi avvaktar utveckling innan caféet öppnas. Se övriga noteringar i bifogad bilaga.  

9. Beslut It-caféet 
Beslut om öppnande tas vid nästa styrelsemöte i september.  

10. Cirkelverksamheten 
Hans och Göran vill gärna köra sina cirklar som planerat i augusti men med max fyra deltagare.  
Lars föreslog att hans och Jan-Elves cirkel om Android kan köras via Zoom.  
Lars informerade också om att datorerna i datasalen inte är igång och behöver uppdateras innan cirklar kan köras 
där.  

11. Beslut Cirkelverksamheten 
Beslutades att all cirkelverksamhet på Lotsgatan ställs in tills vidare. Beslutades att det går bra att köra digitala 
cirklar för dem som vill. Dessa cirklar ska i så fall finnas tillgängliga via Studiefrämjandet. Samma avgift gäller. 
Kalendern ska användas för att lägga in cirklarna och hanteras på samma sätt som tidigare. Göran är 
kontaktperson gentemot Studiefrämjandet.  
Rolf uppdaterar på hemsidan och informerar i fredagsmailet.  

12. Månadsträffen 
Det kan gå att köra månadsträffar med max 50 deltagare. Frågan är bara hur medlemmarna ska kunna ta sig dit. 
Eventuellt kan vi ha möte via Zoom. Enkäten får visa hur stort intresset är för Zoom-möten.  

13. Beslut Månadsträffen 
Beslutades att månadsträffen i september ställs in. Rolf uppdaterar på hemsidan och informerar i fredagsmailet.  
Olle meddelar Lundby församlingshem.  

14. Övriga frågor 
På fråga om inte Seniornet Sweden skulle kunna ta fram gemensamma riktlinjer avseende Covid-19 informerade 
Mona att styrelsen inte ser att det går att ha gemensamma riktlinjer. Våra 45 klubbar jobbar väldigt olika. En del 
har egna lokaler medan andra nyttjar studieförbunds lokaler till exempel.  
Britt-Marie efterlyser en fast punkt på dagordningen, Information från SeniornetSweden, för att på samma sätt 
som för Framtidsgruppen få löpande information.  
Lars-Erik berättade att på Kungälvs sida finns det en introduktion till hur man använder Zoom. Föreslogs att den 
informationen görs tillgängligt direkt från Göteborgs sida. Rolf fick i uppdrag att lägga upp länken.  
Avseende extra material, handsprit med mera, så avvaktar vi till dess att vi beslutar att öppna Lotsgatan igen.  

15. Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till torsdagen den 17 september, klockan 10.00. Digitalt om inget annat meddelas.  

Vid protokollet 

Britt-Marie Bohlin, sekreterare 

Justeras av Godkänt av 

   
Ulla Stahlberg Olle Viklund 
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