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Datum: 	 2020-09-02

Plats: 	 Digitalt via Zoom på grund av Covid-19


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


Suppleanter:	 Lars Palmer

Adjungerade: Berit Magnusson, Lars-Erik Vikenadler. 

Förhinder:  Barbro Isaksson, Rolf Severin, Mona Eklöf, Jonny Holm, Torsten Franzon,  

Ulf Sellerström. 
1. Mötet öppnas 
Olle hälsade ledamöterna välkomna och öppnade mötet. Anledning till detta extra möte är främst att beslut ska 
tas i rätt forum.  

2. Val av justerare 
Ulla valdes att justera protokollet.   

3. Styrelsemöte 17/9 val av plats 
Önskemål finns att efter lång tid med digitala möten ha ett fysiskt möte på Lotsgatan. Beslutades att mötet 17/9 
hålls på Lotsgatan. De som inte vill eller kan delta där erbjuds delta via Zoom.  

4. Månadsmötet 
Beslutades att månadsmöte 24 september kommer att genomföras digitalt via Zoom. Information och anmälan 
sker enligt gällande rutiner.  

5. IT-caféet  
Att öppna eller inte öppna är en svår avvägning. Efter diskussion om olika scenarier och hänsyn till Göteborgs 
stads rekommendationer beslöts att frågan tas upp för beslut vid ordinarie möte 17/9.  

6. Onsdagsmötenas fortlevnad 
Beslutades att de informella mötena med de styrelseledamöter som kan och vill delta ska fortsätta. Detta är ett 
bra tillfälle att bereda och diskutera frågor som sedan tas upp för beslut vid styrelsemöten.  

7. Övriga frågor 
Enkäten är nu skickad till 594 medlemmar. Janne kommer att sammanställa resultatet i en excelfil när svarstiden 
gått ut. Till dags dato har 80 stycken svarat. Enkäten skickades ut 1/9. Om styrelsen finner det nödvändigt 
kommer en påminnelse att skickas ut efter den 7/9. I det utskicket är det viktigt att det framgår tydligt att de som 
redan svarat kan bortse från mailet.  
Janne tog upp vikten av att styrelsen gör en ekonomisk riskanalys och presenterade en modell för detta arbete. 
Till detta bör också en aktivitetsplan bifogas så att vi är förberedda på de olika scenarierna som kan inträffa 
under denna period när Covid-19 härjar. Ulla föreslog att styrelsen borde starta ett ordentligt budgetarbete, med 
vår kassör Barbro som sammanhållande.  
Till denna punkt finns även en bilaga avseende styrelsens interna arbete.  

Vid protokollet 

Britt-Marie Bohlin, sekreterare 

Justeras av Godkänt av 

   

Ulla Stahlberg Olle Viklund
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