
Protokoll Styrelsemöte Seniornet Göteborg 

Datum: 	 2020-09-17


Plats: 	 Lotsgatan och Digitalt via Zoom på grund av Covid-19


Deltagare 
Styrelsen:	 Olle Viklund, Ulla Stahlberg, Barbro Isaksson, Jan-Elve Kjellgren,  

Göran Säll (Zoom), Britt-Marie Bohlin.

Suppleanter:	 Mona Eklöf.

Adjungerade: 	 Rolf Severin, Berit Magnusson, Lars-Erik Vikenadler (Zoom), Ulf Sellerström.


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

2. Godkännande av dagordning 
Övriga frågor lämnas öppet. 

3. Val av justerare 
Ulf Sellerström valdes att justera protokollet.   

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

5. Ekonomi, riskanalys 
Barbro redovisade för föreningens ekonomiska läge, se bilagor 1–3, Resultat- och Balansräkning samt Budget. 
Föreningen går troligen plus för året men läget är ”känsligt” beroende på utveckling. Olika scenarion 
diskuterades men inga beslut fattades.  

6. IT-kaféet och cirklar 
Denna punkt slås till viss del ihop med punkt 7 av praktiska skäl. Olle föreslår att vi kan börja lite försiktigt med 
både kaféet och cirklar. Berit har inte hört något från dem som tidigare tackat ja och inte heller att någon hoppat 
av. Ulla förslog att vi öppnar tisdagar och torsdagar. Ulla erbjuder sig att ställa upp direkt. Ulla har normalt 
varannan vecka. Styrelsen diskuterade att öppna försiktigt från 1 oktober. Majoriteten var för att starta på försök 
men Göran framförde sin oro att det finns risk att vi bidra till smittspridning.  
BESLUT: Kaféet öppnas för alla från och med 1 oktober. Beslutet grundas på omröstning och majoriteten 
svarade ja. Göran röstade nej vilket noteras här enligt hans önskan. Berit tar kontakt med kafévärdarna. 
Vi ska hålla oss till givna regler. För att undvika risk för smitta ska kafévärden servera kaffe och kaffebröd. En 
tång för att dela ut kaffebröd ska användas och kafévärden häller upp kaffe. Kafévärden kommer att ta ett större 
ansvar under denna period. Berit håller ihop det så att alla vet förutsättningarna.  

Lars-Erik berättar att Kungälv har haft kontakt med Medborgarskolan och beslutat att avvakta i höst.  
  
7. Cirklar 
Se ovan. Hur hantera cirklar i framtiden? Zoom kan fungera till viss del men man tappar en hel del av 
kommunikationen. Göran föreslår att cirkelledarna träffas och tar en diskussion om hur vi ska kunna köra cirklar 
i framtiden. Det blev dock inget beslut om förslaget. Bör tas beslut vid nästa styrelsemöte.  
Ulla, Olle och Jan-Elve har testat Ullas cirkel digitalt. Efter att ha testat känner Ulla att hennes cirkel nog inte 
kommer att fungera digitalt. Ulla kommer att köra en cirkel på Lotsgatan i oktober.  
På fråga om när vi kan starta cirklar med tanke på Studiefrämjandets framförhållning säger Göran att det kan ta 
emot cirklar nu men att vi behöver uppdatera vår riskanalys.  
BESLUT: Cirklar på Lotsgatan startar 14 oktober och kommer att hållas måndagar, onsdagar och fredagar. Den 
14 oktober startar Ulla med ”Fil- och mapphantering” den 21 oktober kör Rolf ”handla på nätet”. Eventuellt hålls  
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en cirkel den 28 oktober. Kaféet håller öppet tisdagar och torsdagar, från 1 oktober. Skilda veckodagar för olika 
aktiviteter för att undvika trängsel i lokalen. Öppettiderna blir klockan 11.00-13.30 för både cirklar och kaféet. 
BESLUT: Göran och Britt-Marie uppdaterar riskanalysen snarast så den stämmer med vår nya inriktning. Göran 
har kontakt med Studiefrämjandet och ansvarar för att uppdaterad riskanalys lämnas in. Han är också den som 
meddelar om våra kommande cirklar så som tidigare.  

8. Enkäten 
Mona har gjort en sammanställning av kommentarerna. Sammanställningen har hon skickat till Olle och Ulla. 
Britt-Marie har också gjort en sammanställning av resultatet. Britt-Marie har också skissat på ett förslag till 
dokumentation till medlemmarna. Den är inte färdigt utan visades som ett förslag till sammanfattning av 
resultatet som i så fall kan nås via hemsidan. Dokumenten lämnades vid mötet till Olle och Ulla för information.  
BESLUT: Både Monas och Britt-Maries sammanställning bifogas detta protokoll, bilagor 4 och 5.  
BESLUT: Presentation till medlemmarna ska ske vid månadsmötet i oktober. Ingen information ska lämnas 
innan dess.  

9. Bibliotek, träffpunkter 
Olle har ingen information att lämna eftersom han inte haft någon kontakt med Johnny. Olle försöker få kontakt 
med Johnny så att vi vet hur hösten blir. Barbro menar att det är viktigt att hålla sig uppdaterad med biblioteken. 
Här kan vi hitta potentiella medlemmar. 

10. Måndagsmötena via Zoom 
Olle fortsätter med måndagsträffar via Zoom. Vid dessa möten brukar Olle ge allmän information. Han berättade 
att han kommer köra lite om Ipad och Skype nu. Olle ser gärna att fler ställer upp och vill gärna också ha förslag 
på ämnen. Ulla nämnde att hon gärna är med och gör lite reklam för sin cirkel. Britt-Marie kan berätta lite om 
kommande cirklar inom foto, redigering med mera. Britt-Marie föreslår en bruttolista där man kan lägga in 
ämnen för Zoom- möten. Här fattades inte något beslut. 
Olle uppskattar att cirka 300 medlemmar har deltagit. Väldigt positivt. Styrelsen diskuterade att vi nog borde 
börja ta betalt. Inget beslut fattades.  
BESLUT: Från och med nästa möte ska antal deltagare dokumenteras, uppdelade på antal kvinnor respektive 
män. Detta för att vi ska ha underlag vid eventuellt aktivitetsbidrag.  

11. Övriga frågor 
Ulla; har fått förfrågan från Göteborgs Universitet, Tove som går en mastersutbildning. Det handlar om digital 
tillgänglighet fokuserat på äldre och rådande situation med Covid-19. Hon önskade komma till oss för en 
intervju om Seniornet och hur vi ser på digital tillgänglighet och att se våra lokaler. Ulla svarar att vi gärna ses i 
våra lokaler. Under mötet fick Ulla svar och Tove hade redan bokat tid med annan förening.  
Beslut om månadsmöten se bifogad bilaga.  

Ulla, tackar Mona för skyltarna hon gjort till toaletterna och att hon gärna kan ta fram skyltar till köket också. 
Ulla berättade om en medlem som undrar när nästa fysiska månadsträff kommer att ske. Positivt att medlemmar 
vill ha fysiska möten igen.  

Britt-Marie, som fortfarande känner sig lite ny i styrelsen, undrade när våra mailutskick till exempel 
medlemsmail från Olle och veckomail från Rolf skickas. Olle skickar oregelbundet till medlemmarna några 
gånger per år. Veckomail skickas oftast ut under helgerna av Rolf.   

Olle informerade från Seniornet Swedens årsmöte. Se mer på Seniornet Swedens hemsida.  

Framtidsgruppens nästa möte? BESLUT: BM tar kontakt med Göran och lämnar besked vid nästa möte.  

12. Nästa möte 
15 oktober klockan 10.00 Lotsgatan om inget annat anges. Digitalt via Zoom för den som önskar.  
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13. Mötet avslutas 
Göran och Lars-Erik är kritiska till att delta via Zoom när vi andra ses fysiskt. Det hörs väldigt dåligt och hackar.  

Det vill till övning för att få fysiska–digitala möten att fungera fullt ut. De fysiska mötesdeltagarna måste bli 
bättre på att hantera mikrofonen. De behöver också tänka på att tala tydligt, vända sig mot kameran och ha bättre 
”pratdisciplin”.  
Den som leder mötet – punkten- bör kanske även stämma av med zoom-deltagarna att de hör och bjuda in dessa 
kontinuerligt för att ge ev. kommentar. 

Vid protokollet 

Britt-Marie Bohlin, sekreterare 

Justeras av Godkänt av 

   

Ulf Sellerström Olle Viklund

/3	3
200917 Protokoll Styrelsemöte_p2	


	Protokoll Styrelsemöte Seniornet Göteborg

