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Protokoll styrelsemöte Seniornet Göteborg 
	
Datum:  2021-05-20 
 
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, Ulf Sellerström, Torsten Franzon,  

Jonny Holm.  
 
1. Mötet öppnas 
Mötet öppnades av ordföranden. 
 
2. Val av justerare 
Ulf Sellerström valdes att justera protokollet. 
 
3. Godkännande av dagordning 
En övrig fråga anmäld av Mona lades till dagordningen som sedan godkändes. 
 
4. Föregående protokoll 
Inga synpunkter. Protokollet lades till handlingarna.  
 
5. Ekonomi 
Ekonomin är fortfarande god. Utöver hyran för lokalen på Lotsgatan har vi inga kommande utgifter i närtid.  
Barbro berättade att det fortfarande kommer in spontana bidrag via Swish från våra medlemmar. Det tar vi 
tacksamt emot. Styrelsen tackar än en gång medlemmarna som på detta sätt visat sin tacksamhet och bidrar till 
vår verksamhet.  
Ulla meddelade att vi kommer att söka aktivitetsbidrag även i år på samma grunder som förra året.  
 
6. SeniornetSweden, stadgar 
Ulla och Olle representerar SeniornetGöteborg vid kommande möte om SeniornetSwedens föreslagna 
stadgeändringar. Förslaget gicks igenom noga av styrelsen. Styrelsen är inte helt enig med riksorganisationen 
vilket kommer att framföras av Ulla vid kommande möte. Bland en hel del annat ifrågasätter vi beslutet att inte 
anlita extern revisor utöver den eller de som väljs vid årsmötet. En årlig extern översyn ser vi som självklar.  
På fråga om vi ska godkänna det lagda förslaget genomfördes en omröstning. Den gav att sex (6) stycken 
ledamöter svarade nej och en (1) ledamot lade ner sin röst.  
Beslut: SeniornetGöteborg väljer att inte godkänna det lagda förslaget om stadgeändringar.     
 
7. Cirklar 
Vi har i dagsläget sjutton planerade cirklar inför starten i höst. Fler cirklar kommer löpande att läggas upp på 
hemsidan. 
Med anledning av brev med fråga från en person i supportgruppen uppstod diskussion om vilka rum som kan tas 
i anspråk av vår supportverksamhet på Lotsgatan. Cirklar går i första hand men supportverksamheten är också en 
viktig del. Där kan man behöva sitta i lugn och ro för att lösa problemen. Det är inte känt av alla involverade 
vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen enades om att det är viktigt med flexibilitet för att kunna genomföra både 
cirklar och support smidigt för medlemmarna. Kafévärdarna har en viktig roll för att lotsa medlemmarna till 
supporten. För att komma vidare i frågan röstade styrelsen om ett förslag Lars P lämnade. Det gav sex (6) 
stycken ja till förslaget och en (1) nedlagd röst. Se nedan Beslut.  
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Priser för kommande cirklar fastställdes till: 
Ett tillfälle – 100 sek 
Två tillfällen – 200 sek 
Tre tillfällen – 250 sek 
Fyra tillfällen – 300 sek 
 
Beslut: Det ska noteras i cirkelledarnas gemensamma kalender att Spegelsalen är bokad för alla typer av 
support, måndagar klockan 10.00 – 13.00. Om möjligt och vid behov går det bra att använda övriga rum för 
support efter avstämning med någon i styrelsen. 
Ulla besvarar brev med ovanstående information.  
 
8. Zoom-möte måndagar, kafferep och Facebook 
Våra populära måndagsmöten via Zoom kommer att fortsätta varje måndag fram till Midsommar. Därefter 
bestäms nästa träff i anslutning till varje möte. Det beror mycket på hur sommaren blir och på hur många som 
kommer att delta.  
Styrelsens ”kafferep” gör uppehåll fram till att vi startar igen i augusti. Ulla kallar endast om något specifikt 
dyker upp som måste avhandlas.  
Flera gånger har frågan om en egen Facebook-grupp för Göteborg kommit upp. Styrelsen beslöt att avvakta tills 
vidare. Det hamnar inom ramen för Utvecklingsgruppens arbete.  
Beslut: SeniornetGöteborg avvaktar med att skapa en egen Facebook-grupp.  
 
9. Utvecklingsgruppen 
Minnesanteckningar från gruppens senaste möte distribuerades till styrelsen tillsammans med kallelsen till 
dagens möte. Arbetet har nu kommit så långt att det är dags för styrelsen att fatta beslut om fortsatt inriktning.  
Beslut (angivet i punkt från minnesanteckningarna): 
1. Godkänd sedan tidigare beslut. 
2. Ja, alla cirklar ska bli tillgängliga för icke medlemmar på så sätt att medlemmar kan bjuda in vänner. Fortsatt 
diskussion om pris sker vid styrelsemöte 8 juni.  
4. Styrelsen ser positivt på förslaget. Se mer under punkt 10 i detta protokoll.  
5. Ja till att erbjuda endast digitala cirklar i vissa fall. Samma pris som för cirklar i våra lokaler.  
6. Spela in vissa cirklar och föredrag för publicering. Förslaget behöver bearbetas mer innan beslut kan tas. 
Återremitterades till Utvecklingsgruppen för att få mer underlag.  
Framtida medlemmar; Fler, riktade, ingångar till vår supportverksamhet. Återremitterades till 
Utvecklingsgruppen. Styrelsen vill ha mer underlag för att kunna fatta beslut.  
 
10. Möte med NTI 
Ulla och Olle har haft avstämningsmöte med vår kontaktperson, Thomas, på NTI med anledning av att våra 
praktikanter nu avslutat sin tid hos oss. Thomas tackade för gott samarbete. Vi är mycket nöjda med detta 
samarbete. På fråga från oss om fortsättning lovade Thomas göra vad han kan för att vi ska få fler elever i höst 
som hjälper oss med supportärenden. Detta ger också en indikation till vad Utvecklingsgruppen förslag till 
utökat samarbetet kan leda till.  
 
11. Kungälv 
Lars-Erik har genomfört ett antal Zoom-möte. Lars-Erik har också hjälpt fler medlemmar via snabbhjälpen. Han 
ser en positiv utveckling i Kungälv.  
 
12. Lotsgatan, IT-kaféet 
Om restriktionerna tillåter kommer vi att ha öppet IT-kaféet på onsdagar under sommaren. Vi hoppas kunna 
öppna IT-kaféet igen den 16 augusti. Innan dess kommer Berit kalla kafévärdarna till planeringsmöte.  
 
13. Övriga frågor 
Den anmälda övriga frågan bordlades och tas upp vid styrelsemötet den 8 juni.  
 
14. Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till onsdag 8 juni klockan 11.00.  
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15. Mötet avslutas 
Ordföranden tackade för deltagandet och avslutade mötet.  
 
Vid protokollet 
 
 
Britt-Marie Bohlin, sekreterare 
 
 
Justeras av Godkänt av 
 
   
 
Ulf Sellerström Ulla Stahlberg, ordförande 


