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Protokoll Styrelsemöte Seniornet Göteborg 
	
Datum:  2021-02-17 
 
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, Viktor Soumalainen. 
 
 
1. Mötet öppnas 
Ordförande Olle öppnade mötet och hälsade välkomna.   
 
1a. Godkännande av dagordning 
En övrig fråga var anmäld; IT-säkerhet. Vid förra styrelsemötet beslutades dock att IT-säkerhet ska vara en egen 
punkt dagordningen. Detta justerades likaså en ny punkt om Månadsmöte som också sattes som egen punkt.  
Efter dessa justeringar av dagordningen samt tillägg 1a – Godkännande av dagordning, godkändes 
dagordningen. 
 
2. Val av justerare 
Ulla Stahlberg valdes att justera protokollet. 
 
3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
4. Ekonomi 
Föreningens ekonomi är god. Både aktivitetsbidrag och lokalbidrag har satts in på föreningens konto. Inga större 
utlägg väntas under året. Kassören önskar en lista över cirkeldeltagare för att kunna följa upp betalningar.   
Vid förra styrelsemötet fick vår kassör uppdrag att kontakta Studiefrämjandet i syfte att få mer information om 
vad som händer inom Studiefrämjandet. Det har inte blivit någon kontakt eftersom båda har ringt om varandra. 
Det är ingen större fråga så det får bero tills vidare.  
 
5. Cirklar 
Cirklar kommer att genomföras digitalt tills vidare. Det är få anmälda till kommande cirklar. Några har fått 
ställas in på grund av för få deltagare. Möjliga orsaker diskuterades. De informella måndagsträffarna via Zoom 
är mycket populära. Möjligen är det så att här har givits lite väl mycket information som egentligen hör hemma i 
en egen cirkel. Samtidigt är det väldigt positivt att se behovet av dessa träffar som ett alternativ när vi inte kan 
ses i föreningens lokaler. Inget konkret kom fram för att locka fler deltagare till cirklar.  
 
6. Utvecklingsgruppen 
Det råder delade meningar om vad som är Utvecklingsgruppen syfte. I ett försök att reda ut gränssnittet till 
övriga aktiviteter inom föreningen skickade sammankallande ut ett diskussionsunderlag, se bilaga, med 
förtydligande och tankar om syftet, till styrelseledamöter och de adjungerande innan mötet. En alltför långdragen 
diskussion uppstod och visar tydligt att det finns olika synsätt. En diskussion om hur vi tar hand om våra 
medlemmar och hur vi välkomnar nya mynnade ut i att gruppen ska se över informationsmaterialet som finns. I 
dagsläget har vi 610 medlemmar.  
BESLUT: En gemensam presentation ska ses över och vid behov uppdateras. Den ska sedan presenteras för 
styrelsen.  
BESLUT: Aktuell status avseende nuvarande, nya och avslutade medlemskap ska presenteras vid varje 
styrelsemöte.  
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7. Kungälv 
Det är inte lätt att hålla igång denna del av föreningen när man inte kan ses fysiskt. Tankar dryftades hur man 
skulle kunna få till någon aktivitet. Ett brev till medlemmarna via vanlig post kan bli aktuellt.  
 
BESLUT: Lars-Erik, kontaktperson i Kungälv, ska omgående få tillgång till medlemsregistret.  
  
8. SeniornetSweden 
Ett möte med representanter från alla klubbar i landet kommer att hållas digitalt. Meningen är att få en bild av 
hur digitala möten med medlemmarna fungerar.  
 
9. Månadsmöte 
Månadsmöten hålls digitala tills vidare.  
 
10. Årsmötet 
Alla handlingar till årsmötet har skickats via mail till medlemmarna. Valberedningens ordförande sökte klarhet i 
antalet ledamöter som bör föreslås till styrelsen. Årsmötet hålls digitalt via Zoom. 
 
11. IT-säkerhet 
I och med de tekniska problem som uppstod nyligen uppdagades brister i vår IT-säkerhet som behöver rättas till. 
Hur, vad och varför diskuterades flitigt. Styrelsen enades om att en översyn av dokumentation och uppdatering 
av förteckningar behövs.  
BESLUT: En manual samt förteckning över fördelning av ansvar ska tas fram. Strukturen ska ses över.  
 
12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  
  
13. Nästa möte 
Nästa möte beslutas av det konstituerande mötet. Olle tackade för sin tid som ordförande och lämnar över 
klubban vid årsmötet.  
 
Bilaga: Diskussionsunderlag Utvecklingsgruppen.  
 
Vid protokollet 
 
 
Britt-Marie Bohlin, sekreterare 
 
 
Justeras av Godkänt av 
 

   
 
Ulla Stahlberg Olle Viklund, ordförande 
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Diskussionsunderlag till styrelsemöte 17/2 2021 
Utvecklingsgruppen Seniornet Göteborg 
	
Enligt styrelsens protokoll av 201015 beslutades, under punkt 5. Framtidsgruppen (numer 
Utvecklingsgruppen) och punkt 7. Enkäten fortsatt arbete, följande: 
 
Föreningens Utvecklingsgrupp fick i uppdrag att arbeta vidare med resultatet från svaren och 
synpunkterna vi fick i höstens medlemsenkät. Undertecknad utsågs till sammankallande. 
 
Det har varit trögt att få igång gruppen. Hur lägger man upp ett sådant här arbete när man inte kan 
ses fysiskt? Digitala möten är bra men är begränsade. Här har jag funderat fram och tillbaka hur vi 
ska göra för att komma framåt.  
En tanke från mig var att bjuda in medlemmar för att få ny input. Vi har två stycken medlemmar som 
anmält intresse. 
 
I ett nytt försök att komma igång skickade jag i början av månaden (9/2) ett förslag till Lars och Mona 
om hur vi kan ta oss an arbetet, enligt följande.  
 
Förslag skickat till Lars och Mona: 
En del där våra medlemmar är välkomna. Vi tar fram förslag och idéer om medlemsnytta och 
medlemskommunikation.  
En andra del där endast styrelseledamöter och suppleanter deltar. Där diskuterar vi 
förutsättningar och förslag om styrelsens rutiner och arbetssätt. Här bereder vi till exempel 
möjligheter till utveckling av verktyg. 
 
Tacksam för era synpunkter så fort som möjligt så att vi kan gå vidare. 
---------------------- 
 
Jag har fått svar från båda men förtydligar mina tankar nedan.  
 
Idéen med två delar är att där vi pratar medlemsnytta och medlemskommunikation är det av stort 
värde att titta på vad medlemmarna svarat i t ex enkäten.  
 
Utveckling av aktiviteter. I denna del är det en poäng och värdefullt att involvera medlemmar.  
Cirklar står högt på önskelistan, det vet vi. Frågan är vilken typ av cirklar önskas. Hur hittar vi 
lämpliga cirkelledare? Det finns fler områden vi diskuterar regelbundet. Vi har många idéer men hur 
kommer vi från idé till handling? Hur vi ska genomföra och hålla ut på lång sikt är inte lika enkelt.  
Medlemskommunikation: Hemsidan är långt ifrån välbesökt. Varför? 
Medlemsbrevet uppskattas eller ej? Det vet vi inte något om eftersom den frågan missades i enkäten.  
Når vi medlemmarna via våra kanaler?  
 
Den andra delen handlar om styrelsens inriktning, beslut och åtagande för att kunna följa med i den 
digitala utvecklingen. Hur ger vi tillbaka till medlemmarna? Det är här vi diskuterar de verktyg och 
medel vi har till vårt förfogande idag. Vilka resurser har vi för att öka vår synlighet och tillgänglighet? 
Är vi en attraktiv förening, kan vi bli bättre? Hur tar vi emot nya medlemmar, styrelseledamöter och 
cirkelledare? Hur går vi tillväga för att hitta ämnen som lockar. 
 
I denna del tänker jag mig att enbart styrelsen är involverad.  
 
En fråga att fundera över; Med över 600 medlemmar, hur får vi medlemmarna att sprida nyttan av att 
vara med i SeniornetGöteborg? 
 
Hälsningar 
Britt-Marie Bohlin, sammankallande Utvecklingsgruppen 
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