
Protokoll styrelsemöte Seniornet Göteborg 

Datum: 	 2021-03-19


Plats: 	 Digitalt via Zoom på grund av Covid-19


Deltagare 
Styrelsen:	 Ulla Stahlberg, Olle Viklund, Barbro Isaksson, Britt-Marie Bohlin, 


Jan-Elve Kjellgren, Mona Eklöf, Lars-Erik Vikenadler.

	  

Suppleanter:	 Lars Palmer, Kristina Järnefors.


Adjungerande:	 Berit Magnusson, Rolf Severin, Torsten Franzon, Jonny Holm.


Anmält förhinder:	 Ulf Sellerström


1. Mötet öppnas 
Mötet öppnades av ordföranden. 

2. Val av justerare 
Jan-Elve Kjellgren valdes att justera protokollet. 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. Tre övriga punkter anmäldes. 

4. Föregående protokoll 
Protokollet gicks igenom. Punkt 6; Utvecklingsgruppen. Beslutet om att aktuell status avseende nuvarande, nya 
och avslutade medlemskap ska presenteras vid varje styrelsemöte läggs under Övriga frågor i detta protokoll. 
Punkt 11; IT–säkerhet. En manual samt förteckning över fördelning av ansvar ska tas fram. Strukturen ska ses 
över. Arbetet kommer att påbörjas så snart vi kan samlas några stycken på Lotsgatan.  

5. Ekonomi 
Föreingens medlemmar har varit väldigt aktiva med att använda Swish för betalningar som inte sker via 
Studiefrämjandet. Många har den vägen lämnat bidrag till våra digitala måndagsträffar. Styrelsen tackar alla 
medlemmar som på detta sätt visat sin tacksamhet och bidrar till vår verksamhet.  

6. SeniornetSweden 
Alla handlingar från årsmötet avseende medlemsantal är skickat till SeniornetSweden. Det är också bekräftat 
därifrån. Handlingarna utgör underlag för återbetalning till vår lokala förening.  

7. Cirklar 
Tio stycken cirklar och ett föredrag har genomförts digitalt hittills i år. Två cirklar återstår i mars och ett 
föredrag. Det visar sig vara ett väl fungerade sätt så länge vi inte kan ses i våra lokaler. Efter att ha testat detta 
sätt ett tag är antalet deltagare per cirkel nu obegränsat. Det överlåts till respektive cirkelledare att bestämma 
antal deltagare. Inga nya cirklar planerade för tillfället i april och maj.  
Beslut: Rolf Severin fick i uppdrag att ta fram statistik över antal deltagare och antal på väntelista från januari 
och framåt.  

8. Månadsträffen 
Månadsträffarna kommer vara digitala tills vidare. Förslag till ämnen diskuterades men inget fastställdes. Lars-
Erik föreslog att vi skulle kunna ha en presentation om ord och begrepp inom IT till exempel, ”vad är en 
webbläsare”. Det finns många begrepp som kanske inte alltid är så självklara. Alla i styrelsen ombads att fundera 
och lämna fler förslag till ordföranden. 
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9. Utvecklingsgruppen 
Gruppen har haft sitt första möte och går nu vidare med kartläggning av nuvarande och tänkta aktiviteter. Ett 
arbetsdokument är skickat till gruppens deltagare, där var och ska fylla på med tankar och Idéer. Nästa möte är 
25 mars. En översiktsbild presenterades för styrelsen.  

10. Kungälv 
Ett arbete har startat att försöka aktivera våra medlemmar i Kungälvsområdet. Ett mail har gått ut till samtliga 
inom området men gensvaret är svagt. Därför har arbetsgruppen i Kungälv börjat ringa runt till medlemmarna. 
Syftet är att få dessa att våga delta digitalt i en introduktion till verktyget Zoom. Zoom för nybörjare har 
genomförts vid några tillfällen. Runt tiotalet deltagare får ses som en bra start. Aktiviteten kommer att fortsätta 
en gång i veckan löpande. Här kan nämnas att Göteborgs digitala ”måndagsträffar” lockar runt 60 deltagare varje 
gång. Mycket bra.  

11. Övriga frågor 
a) Ulla redovisade aktuell status av antal medlemmar. Göteborg har i dagsläget 593 medlemmar varav 9 

stycken nya i år.   
b) Olle tog upp en idé till någon slags sammankomst i slutet av terminen. Det skulle vara trevligt att kunna 

göra något extra för medlemmarna. Styrelsen fick i uppdrag att lämna förslag på lämplig aktivitet 
utomhus.  

c) Lars-Eriks anmälda övriga fråga – It-ord, hanterades under punkt 8; Månadsträffen.  

12. Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till onsdag 21 april klockan 14.00 via Zoom.  

13. Mötet avslutas 
Ordföranden tackade för deltagandet och avslutade mötet.  

Vid protokollet 

Britt-Marie Bohlin, sekreterare 

Justeras av Godkänt av 

   

Jan-Elve Kjellgren Ulla Stahlberg, ordförande
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