
 
Protokoll från Styrelsemöte i SeniorNet Göteborg  

Datum: Onsdagen den 21 april 2021 via Zoom  
Tid: kl 10.00 
Plats: Via Zoom 
Närvarande 
Styrelsen:      Ulla Stahlberg,Barbro Isaksson,Olle Viklund,Lars-Erik Vikenadler 
                        Mona Eklöf,Jan-Elve Kjellgren (BriI-Marie Bohlin anmält förhinder) 
Suppleanter: Lars Palmer (KrisMna Järlefors ej närvarande) 
Adjungerade:Berit Magnusson,Rolf Severin,Ulf Sellerström,Jonny Holm 

1. Mötets öppnande. 
     Ordförande Ulla Stahlberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. 

  
2. Val av Justerare för mötet 

Rolf Severin valdes Mll justerare. 

    3. Godkännande av dagordning 
         Dagordningen godkändes. 

4. Föregående protokoll 
Godkändes. 

5. Ekonomi 
Berit Isaksson beräIade om läget på ekonomifronten. 

6. Seniornet Sweden 
Ulla Stahlberg rapporterade från mötet 9 april med SNS om 
Förslag resp ändringar i de nya stadgarna. 



7. Cirklar,Studiefrämjandet 
Rolf Severin kontaktar Rike på Studiefrämjandet angående   

 vårens och höstens cirklar.  
  

     8. Månadsträffen 28 april  
         Jan Emanuelsson kommer aI hålla en powerpointpresentaMon om 
        ”Internet of Things” . 

a) Höstens månadsträffar kommer aI vara på Onsdagar i stället för 
Torsdagar. Aktuella datum är 29 sept, 27 okt och 24 nov 

9. Medlemsantal 
   Denna punkt kommer aI tas bort Mll nästa styrelsemöte. 

10.Utvecklingsgruppen 
 Inget aI rapportera. (Nästa möte 29 april via zoom) 

11.Kungälv 
        Ingen större verksamhet för Mllfället. 

12.Övriga frågor 
*Våra två prakMkanter slutar snart, tyvärr så har en av dem inte visat 
  sig så oca som var tänkt. Tanken var nu aI de skulle hjälpa Mll med aI 
  Uppdatera de datorer vi har i vårt datacafé.  

*Support som är helnöjda och vill betala en slant när de fåI hjälp kan 
  Skicka deIa Mll SeniorNet GBG (ej Mll den som de fåI hjälp av). 

*Styrelsens ”kafferep” varje onsdag minskas ned Mll varannan onsdag 
  framöver (beslutas vid nästa styrelsemöte) 

*De populära måndagsträffarna för alla våra medlemmar kanske måste 
  Begränsas under sommaren. (beslutas vid nästa styrelsemöte). 



13.Nästa möte 
Torsdagen den 20 maj kl 10.00 

       14. Mötet avslutas  
          Ordförande tackade  och avslutade mötet. 

      Vid Protokollet 

      Mona Eklöf 

      Justeras av                                       Godkänt av 

     Rolf Severin                                      Ulla stahlberg, ordförande 


