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Protokoll styrelsemöte Seniornet Göteborg 
	
Datum:  2021-06-08 
 
Plats:  Seniornet Göteborg, Lotsgatan 9 
 
Deltagare 
Styrelsen: Ulla Stahlberg, Olle Viklund, Barbro Isaksson, Britt-Marie Bohlin,  

Jan-Elve Kjellgren, Mona Eklöf. 
   
Adjungerande: Rolf Severin, Ulf Sellerström. 
 
Anmält förhinder: Lars-Erik Vikenadler (ledamot), Lars Palmer (suppl.), Kristina Järnefors 

(suppl.), Berit Magnusson (adj.), Torsten Franzon (adj.), Jonny Holm(adj.). 
 
  
1. Mötet öppnas 
Mötet öppnades av ordföranden.  
 
2. Val av justerare 
Ulf Sellerström valdes att justera protokollet. 
 
3. Godkännande av dagordning 
Två övriga frågor anmälda samt en bordlagd lades till dagordningen. Den godkändes efter justeringen. 
 
4. Föregående protokoll 
Punkt 6. SeniornetSweden, stadgar, beslut, redovisas under punkt 10 nedan. Inga övriga kommentarer. 
Protokollet lades till handlingarna.  
 
5. Ekonomi 
Ekonomin är fortfarande god.  
 
6. Lotsgatan, städning, IT-kaféet, öppettider i sommar 
Styrelsen utgår ifrån att verksamheten på Lotsgatan kan öppna igen den 16 augusti 2021.  
IT-kaféet håller öppet varje onsdag under sommaren. Det kommer att finnas två kafévärdar vid varje tillfälle. 
Observera att dörren till lokalen hålls låst under sommaren. Supporten håller stängt under sommaren.  
Beslut: SeniornetGöteborg öppnar sin verksamhet på Lotsgatan måndag 16 augusti 2021. Barbro bokar städning 
veckan innan. IT-kaféet håller öppet varje onsdag under sommaren, med start 16 juni, klockan 10.00 – 13.00.  
 
7. Inspelningar av Zoom-möten 
Styrelsen har diskuterat tidigare om hur vi ska agera om någon spelar in våra Zoom-möten. Det är inte möjligt att 
förbjuda någon. För att göra alla deltagare uppmärksamma på att möjligheten finns kommer värden för mötet 
informera om detta vid start. Den som inte vill synas i bild kommer då uppmanas att stänga av sin video. Det ges 
ofta många bra tips inom olika områden vid exempelvis måndagsmötena. Styrelsen har förståelse för att man 
därför vill spela in för att kunna lyssna och repetera senare. Styrelsen har inte, i dagsläget, för avsikt att spela in 
för att senare lägga ut på hemsidan.  
Beslut: Information om att inspelning av Zoom-möten kan förekomma ska meddelas inför varje start av digitalt 
möte.  
 
8. Stadgar, SeniorNet Göteborg 
En översyn av SeniorNet Göteborgs stadgar är behöver göras. Målet är att i god tid innan nästa årsmöte 
presentera en uppdaterad version.  
Beslut: Ulla, Barbro och Rolf utsågs att granska nuvarande stadgar och uppdatera där det behövs. Löpande 
information till styrelsen ska ske vid varje styrelsemöte.  
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9. Utvecklingsgruppen – Cirklar 
Från Utvecklingsgruppen finns inget att rapportera. En punkt från förra protokollet, cirklar tillgängliga för icke 
medlemmar, diskuterades. Styrelsen ser positivt på detta. Majoriteten önskar dock att vi till en början endast låter 
information spridas via våra medlemmar. De kan till exempel erbjuda en bekant att, till en högre kostnad, delta 
vid våra cirklar. Pris för icke medlemmar anges enligt nedan, Beslut. Information om anmälan och betalning 
meddelas senare.  
Beslut:  
Priser cirklar för icke medlemmar fastställdes till: 
Ett tillfälle – 350 sek 
Två tillfällen – 450 sek 
Tre tillfällen – 500 sek 
Fyra tillfällen – 550 sek 
 
10. SeniorNet Sweden, rapport från årsmötet 
Olle gav oss en redogörelse från SeniorNet Swedens årsmöte. Nya ledamöter valdes in i styrelsen. Glädjande för 
oss i Göteborg är att vi nu har tre representanter på riksnivå; Rolf Severin nyvald ledamot i styrelsen, Barbro 
Isaksson nyvald suppleant och Mona Eklöf ingår i valberedningen.   
 
11. Förfrågan om samarbete, Hjärt- och lungföreningen (övrig fråga) 
SeniorNet Sweden har fått en förfrågan från Hjärt- och lungföreningen om att deras medlemmar ska kunna ta del 
av vår supportverksamhet. Hjärt-och lungföreningen har föreslagit en modell för ersättning till oss. I ett första 
steg har Botkyrka, Örebro och Öckerö föreslagits ingå i en försöksperiod. Vi i Göteborg är tveksamma till det 
ekonomiska och administrativa upplägget.  
Beslut: Göteborg föreslår till SeniorNet Swedens styrelse att en medlemsavgift/medlem ska betalas under 
försöksperioden. Godtar inte Hjärt- och lungföreningen detta väljer Göteborg (Öckerö) att avstå från att delta 
under försöksperioden. Rolf fick i uppdrag att meddela vårt beslut till SeniorNet Sweden.   
 
12. IT–miljön på Lotsgatan (övrig fråga) 
Vår version av Photoshop Elements är ålderstiget. Olle föreslog att vi ska köpa in senaste versionen av 
Photoshop Elements 2021 & Premiere Elements. Styrelsen tycker det är en bra idé. 
Nätlösningen på Lotsgatan diskuterades. Det finns troligen fördelar med annan, säkrare, lösning.  
Våra skrivares funktionalitet diskuterades. Vi har en skrivare som inte fungerar tillfredställande och borde 
ersättas med en ny enkel skrivare.  
Beslut: Olle fick i uppdrag att köpa in 20 licenser av aktuell version Photoshop Elements 2021 & Premiere 
Elements.  
Olle ska undersöka fördelar med annan nätanslutning på Lotsgatan.  
Ny skrivare (svartvit utskrift) ska köpas in och ersätta äldre som ska skrotas.  
 
13. Övriga frågor 
Brittmo Bernhardsson, utsedd till Ada av Kals Åden, kommer att delta vid Zoom-mötet måndag 21 juni, 
informerade Mona om.  
 
14. Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till torsdag 5 augusti, klockan 10.00 på Lotsgatan.  
 
15. Mötet avslutas 
Ordföranden tackade för deltagandet och gott samarbete under året.  
 
Vid protokollet 
 
 
Britt-Marie Bohlin, sekreterare 
 
Justeras av Godkänt av 
   
 
Ulf Sellerström Ulla Stahlberg, ordförande 


