
Protokoll Styrelsemöte Seniornet Göteborg 

Datum: 	 2020-12-17


Plats: 	 Digitalt via Zoom på grund av Covid-19


Deltagare 
Styrelsen:	 Ulla Stahlberg (vice ordförande), Barbro Isaksson, Jan-Elve Kjellgren,  

Britt-Marie Bohlin.

Suppleanter:	 Mona Eklöf, Lars Palmer. (Båda har gått in som ordinarie fram till nästa 

årsmöte, för de två ledamöter som avgått under året.) 

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

Fransson.


1. Mötet öppnas 
Ulla Stahlberg, vice ordförande, höll i mötet eftersom ordföranden anmält förhinder idag. Ulla hälsade 
ledamöterna välkomna och öppnade mötet.  

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  

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

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

5. Ekonomi 
Barbro redovisade dagsläget. Se också punkt 12 nedan.  

6. Cirklar 
Samarbetet med Studiefrämjandet tas upp igen. Ny rutin är att Studiefrämjandet själva hämtar information om 
aktuella cirklar från Seniornet Göteborgs schema på hemsidan. Som en extra åtgärd för att inget ska missas 
meddelar vår cirkeladministratör Studiefrämjandet så fort någon ny cirkel anmäls hos oss.  
  
7. Framtidsgruppen 
Gruppens arbete är framflyttat till efter årsskiftet. Medlemmar i gruppen är Britt-Marie Bohlin 
(sammankallande), Mona Eklöf, Lars Palmer och Lennart Eriksson (medlem). Det vore bra om fler medlemmar 
vill vara med i det fortsatta arbetet som avser resultatet från medlemsenkäten.  
Britt-Marie föreslog nytt namn på gruppen – Utvecklingsgruppen. Frågan har tidigare ställts till Mona och Lars.  
BESLUT: Nytt namn – Utvecklingsgruppen – godtogs och gäller från och med nu.   

8. Kungälv 
Lars-Erik berättade att Medborgarskolan har stängt helt och hållet tills vidare. Kungälvs arbetsgrupp har legat 
lågt under perioden som covid-19 härjar runt. Lars-Erik berättade att tankar finns att så smått dra igång gruppen 
igen.   

9. Zoom startar den 11/1 2021  
Våra populära Zoom-möten som ordföranden håller i planeras starta måndag 11 januari 2021 om inget oförutsett 
händer.  

10. Kaféet stängt för fysiska möten tills vidare 
Kaféet hålls stängt tills vidare. Vi följer givna restriktioner löpande. Berit Magnusson meddelar berörda.  
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11. Månadsträffar 
Nästa månadsträff äger rum den 27 januari 2021 och genomförs via Zoom. Första punkt på mötet blir Extra 
föreningsmöte med anledning av förändring av stadgarna. Mer information om denna punkt lämnas senare av 
ordföranden eller vice ordföranden.  

12. NTI och IOF, rapporter 
Elever från NTI kommer att deltaga vid vårt Zoom-möte den 11 januari 2021. De är med för att lyssna och sedan 
eventuellt genomföra cirklar via Zoom från och med den 18 januari 2021. 

Seniornet Göteborg har fåt ett mail från IOF där det framgår att föreningar som redan har fått bidrag från IOF 
ska kunna få extra lokalbidrag och aktivitetsbidrag på grund av Covid-19. Bidraget betalas i så fall ut i slutet av 
december. Barbro bevakar vårt konto. 

13. Seniornet Sweden 
Ingen att rapportera denna gång. 

14. Bordlagd fråga från 19/11 angående protokoll 
Frågan gäller om det är lämpligt att föreningens protokoll ligger tillgängligt för alla, medlemmar och icke 
medlemmar, på Seniornet Göteborgs hemsida. Britt-Marie tog upp frågan vid förra mötet och föreslog att man i 
stället kan skriva en sammanfattning. Självklart ska protokollen vara tillgängliga för de medlemmar som önskar 
ta del av dem. Det skulle gå att lösa genom att ta kontakt med någon i styrelsen.  
BESLUT: Gällande rutin kvarstår. Britt-Marie Bohlin reserverade sig mot beslutet.  

15. Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  

16. Nästa möte 
14 januari klockan 10.00 digitalt via Zoom.   

Vid protokollet 

Britt-Marie Bohlin, sekreterare 

Justeras av Godkänt av 

   

Ulf Sellerström Ulla Stahlberg, vice ordförande
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