
Protokoll Styrelsemöte Seniornet Göteborg 

Datum: 	 2021-01-14


Plats: 	 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 (båda ersätter de två ledamöter som avgått under året).

Adjungerade: 	 Rolf Severin, Berit Magnusson, Jonny Holm, Ulf Sellerström, Torsten 

Fransson, Lars-Erik Vikenadler.


1. Mötet öppnas 
Vice ordförande Ulla öppnade mötet och ordförande Olle tog över senare under mötet.  

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen saknade ett par punkter; Godkännande av dagordning, Cirklar och Kungälv. Dessa lades till och 
dagordningen godkändes. 

3. Val av justerare 
Mona Eklöf valdes att justera protokollet. 

4. Föregående protokoll 
Den bordlagda frågan under ”Övriga frågor” står fortfarande kvar som bordlagd. Inga övriga kommentarer. 

5. Ekonomi 
Föreningen har en bra och stabil ekonomi. Bidraget vi fått från IOF är överfört till år 2021.  

6. Utvecklingsgruppen 
Utvecklingsgruppen består nu av fyra personer; Britt-Marie Bohlin (sammankallande), Mona Eklöf, Lennart 
Eriksson och Kristina Järnefors. Nya personer i gruppen tillsammans med uppdragets art gör att det lämpar sig 
bäst för fysiska möten menar Britt-Marie. Därför kommer ett arbetsunderlag att tas fram innan dess som gruppen 
kan utgå ifrån. Så fort rådande restriktioner lättas upp kommer Britt-Marie kalla till ett första möte på Lotsgatan.  

Föreningen har också fått en ny medlem till supportgruppen, Bertil Persson. Två ytterligare medlemmar har 
anmält intresse att vara cirkelledare; Jan Emanuelsson, främst i Kungälv och Lars Eriksson. Vi är i stort behov av 
fler volontärer så detta är mycket glädjande.  

7. Cirklar 
Det råder tekniska problem med inloggning på hemsidan och därför har sidan inte kunnat uppdaterats en tid. 
Rolf meddelar att problemet är på väg att lösas i veckan. Administration av hemsidan hänger ihop med en 
enskild medlems eget medlemskap. Med anledning av detta tog Britt-Marie upp frågan om IT-säkerheten. Vad 
händer om det händer den medlemmen något? Hur hantera vår gemensamma plattform då? Frågan behöver 
diskuteras, se beslut nedan.  
Under våren är nio stycken cirklar planerade. Alla kommer att genomföras digitalt via Zoom.  
Diskuterades också hur föreningen ska kunna locka fler av våra medlemmar att ta steget och bli cirkelledare.  

BESLUT: Föreningens IT-säkerhet tas upp under egen punkt vid nästa styrelsemöte.  
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8. Årsmöteshandlingar 
Handlingar till årsmötet har gått ut på remiss till styrelsen. Alla styrelseledamöter ombads att snarast lämna 
eventuella synpunkter och godkännande till ordföranden.  

9. IT-kaféet 
Berit ligger lågt tills vidare och följer myndigheternas råd och restriktioner. Så fort det blir lättnader och vi tillåts 
öppna igen kommer Berit att ta kontakt med kafévärdarna.  

10. Kungälv 
Lars-Erik planerar ett gruppmöte inom kort för att diskutera möjliga aktiviteter i vår. Olle och Ulla kommer att 
delta vid detta möte.  
Olle har hos Kungälvs kommun ansökt om bidrag för vår verksamhet där.   

11. Månadsträffen 27/1 
Nästa månadsträff äger rum den 27 januari 2021 och genomförs via Zoom. Första punkt på mötet blir Extra 
föreningsmöte med anledning av förslag till förändring av styrelsens sammansättning. Månadsmötena är 
avgiftsfria så länge de genomförs digitalt. Något mer ämne är ännu inte fastställt. I samband med detta lyfte Lars 
frågan om lämpligheten i att det, i föreningen, ska hållas föredrag i användandet av dataspel som föreslagits. Det 
finns både fördelar och nackdelar med dataspel. Beslutades att frågan ska diskuteras och beredas vid styrelsens 
informella veckoträffar. Det blir senare en punkt på styrelsemötet för beslut.  
BESLUT: Frågan om dataspel ska beredas av styrelsen vid de informella veckoträffarna för att därefter beslutas 
vid ordinarie styrelsemöte.   

13. Seniornet Sweden 
Det råder tekniska problem med hemsidan även hos Seniornet Sweden men precis som i vår förening är en 
lösning på gång i veckan.  
Föredrag och cirklar som erbjuds för alla medlemmar i Sverige har en maxgräns på 300 deltagare. Varje förening 
har en bestämd gräns för hur många medlemmar som kan delta.  
  
14. Övriga frågor 
Två elever från NTI – IT-linjen, Elis Norin och Max Magnusson presenterade sig för styrelsen. De kommer att 
genomföra sin praktik på två månader hos oss. De blir en bra resurs för vår supportverksamhet. Elis och Max 
kommer att delta vid de Zoom-möten Olle håller på måndagar, med start nu på måndag den 18/1.  

Med tanke på vad som händer inom Studiefrämjandet tog Barbro upp frågan hur vi ska agera. Frågan 
diskuterades och beslutades att Barbro tar kontakt med vår kontaktperson där för att få mer information.  
BESLUT: Barbro tar kontakt med Studiefrämjandet.  

15. Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till onsdag 17/2 klockan 10.00 via Zoom.  

Vid protokollet 

Britt-Marie Bohlin, sekreterare 

Justeras av Godkänt av 

   

Mona Eklöf Olle Viklund, ordförande/Ulla Stahlberg, vice ordförande
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