
Protokoll Styrelsemöte Seniornet Göteborg 

Datum: 	 2020-10-15


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


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

Britt-Marie Bohlin.

Suppleanter:	 Mona Eklöf, Lars Palmer (Zoom).

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


1. Mötet öppnas – Godkännande av dagordning 
Olle hälsade ledamöterna välkomna och öppnade mötet.  
Olle meddelar att Göran Säll meddelat att han med omedelbar verkan avslutar sitt uppdrag i styrelsen.  
Dagordningen godkändes. 

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

3. Föregående protokoll 
a. Uppföljning av beslut

Inga kommentarer och protokollet lades till handlingarna. 

b. Kvarvarande punkter

Inga kommentarer och protokollet lades till handlingarna. 

4. Ekonomi 
Barbro redovisade dagsläget. Har haft kontakt med banken om möjligheten för oss att använda Swish för 
betalningar. Det går att göra ett tillägg till det avtal vi har idag. Ingen ytterligare kostnad. Kan använda fler 
mobilnummer som styr till samma konto.  
BESLUT: Barbro går vidare med frågan.  

5. Framtidsgruppen 
Under perioden med covid-19 har ingen aktivitet skett i gruppen.  
BESLUT: Gruppen startar på nytt. Mona, Lars och Britt-Marie (sammankallande) ingår i gruppen.   
  
6. Riskanalys, Studiefrämjandets cirklar 
Den uppdaterade riskanalysen blev först godkänd av Studiefrämjandet och direkt efteråt fick vi nytt besked att 
samtliga verksamhetschefer ska fatta nytt beslut om riskgrupper och cirklar. Inget besked till oss ännu. 

Jan-Elve meddelar att support på plats innebär allt för stor risk och avslutas därför just nu. Snabbhjälp digitalt 
erbjuds eller support via Teamwiever.  
Kan kaféverksamheten fortsätta undrar Berit? Vi fortsätter tills vidare men har noga koll på hur covid utvecklas.  
Jan-Elve och Lars P planerar en Zoom-cirkel i 2x40 minuter och 7 deltagare.  

7. Enkäten fortsatt arbete 
Britt-Marie visade hur informationsbladet kan se ut utskrivet. Inga synpunkter på innehåll eller format. Bladet 
godkändes av styrelsen.  
Hur går vi vidare med resultatet?  
BESLUT: Sammanställningen ska finnas tillgänglig i våra lokaler och där vi har möten. Den kommer att skickas 
ut via mail efter månadsmötet och ska ligga på hemsidan.  
Framtidsgruppen fick styrelsens uppdrag att arbeta vidare med resultaten. 
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8. IT-kaféets riskanalys  
Berit och Britt-Marie har tagit fram en rutin för kaféet och månadsmötena. Berit berättade att rutinerna fungerar i 
IT-kaféet. Dokumentet bifogas protokollet. Berit poängterar att fler än ordinarie funktionärer (5 st) behöver 
hjälpa till vid nästa månadsmöte.  
BESLUT: IT-kaféet stängs 10/12 och torsdagar när vi har månadsmöten. Styrelsen ska hjälpa till före och efter 
mötet den 22 oktober.   

9. Månadsträffar 
Program: Föreslogs att BM presenterar Enkäten och Foto. Jan-Elve snabbhjälpen, tekniska teamwiever o Zoom.  
BESLUT: Styrelsen deltar från början till avslut.  Inget månadsmöte i december. Ny rutin för medlemsavgift 
presenteras vid månadsmötet nu i oktober.  

10. SenoirNet Sweden 
Olle berättade om ett videomöte att inspirera om den digitala utvecklingen den 19/10 där fem stycken från 
Göteborg kommer att delta. Ändring av stadgarna är bordlagt. 
Rolf: Informerade om arbetet med övergång till årsavisering. För att komma i fas med årsavisering kommer 
fakturan som skickas ut i januari ha olika belopp beroende på förfallodag av medlemskap. Det är tekniken som 
styr att det blir så. Mer information om den nya rutinen för medlemsavgift kommer.  

11. Vakansa 
Olle har blivit kontaktad av företaget Vakansa om att hyra ut lokalen till andra. Styrelsen diskuterade bland annat 
risker och om vi ens får hyra ut. Blir det aktuellt behöver vi dels prata med hyresvärden och fatta beslut om 
avgift. Många frågor innan vi kan besluta. Styrelsen ser en stor risk i att hyra ut.  
Ulla tog upp fråga från en som undrar över möjligheter att, i våra lokaler, ordna specifika cirklar med våra 
cirkelledare. Mona informerade om en annan kontakt, där vi eventuellt kan ha samarbete.  
BESLUT: Avvakta tills vidare med eventuell uthyrning.  
Vi tar gärna emot grupper som inte är medlemmar för ”exklusiva” cirklar enbart för den gruppen.  
Mona håller kontakt med en eventuell samarbetspartner. 

12. Övriga frågor 
Lars-Erik berättade att det har varit fel på Kungälvs hemsida. Felet är åtgärdat. De ska försöka få igång 
verksamheten igen. Lars-Erik önskar en specifik e-postlista för medlemmar boende i Kungälv och närområdet.  
Olle har fortfarande inte fått kontakt med vår biblioteksansvarige.  
Olle föreslog att Rolf S utses som ersättare för Göran Säll som cirkelansvarig.  
BESLUT: Från och med dagens möte övertar Rolf S cirkelansvaret. Rolf meddelar vår kontaktperson på 
Studiefrämjandet.  
Kontakt med biblioteken ska tas för att få veta hur de ställer sig till besökare. 

13. Nästa möte 
19 november klockan 10.30 Lotsgatan om inget annat anges. Digitalt via Zoom för den som önskar.  

Vid protokollet 

Britt-Marie Bohlin, sekreterare 

Justeras av Godkänt av 

   

Ulf Sellerström Olle Viklund
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