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Protokoll styrelsemöte Seniornet Göteborg 
	
Datum:  2021-08-05 
 
Plats:  Seniornet Göteborg, Lotsgatan 9 
 
Deltagare 
Styrelsen: Ulla Stahlberg, Olle Viklund, Barbro Isaksson, Britt-Marie Bohlin,  

Jan-Elve Kjellgren, Lars-Erik Vikenadler (via Zoom), Mona Eklöf. 
 
Suppleant: Lars Palmer (via Zoom), Kristina Järnefors. 
   
Adjungerande: Rolf Severin, Berit Magnusson, Marie Andersson, Torsten Franzon. 
 
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 efter att punkt 6 och punkt 7 bytt plats.  
För att över tid följa resultat av tagna beslut föreslog Britt-Marie att en separat lista över tagna beslut tas fram. 
Förslaget godkändes av styrelsen.  
 
4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll Beslut punkt 8 Stadgar; Ulla meddelade att hon kallar gruppen till ett första möte när vi har 
öppnat igen för hösten. Protokollet lades därefter till handlingarna.  
 
5. Ekonomi  
Barbro redovisade aktuell status. Föreningens ekonomi är fortfarande god.  
 
6. IT-frågor, Office 2019, backup till våra datorer, inköp 
Vår IT–grupp som består av Olle W, Lars P och Jan-Elve K har fått förstärkning av vår medlem Bertil Persson. 
Gruppen berättade att alla datorer är uppdaterade och Photoshop Elements & Premiere är installerat på samtliga 
datorer i datasalen.  
En översyn av konfigurationen behöver göras. Resultatet kan innebära att vi behöver köpa nytt bättre nätverk.  
Officeprogram krånglar så gruppen föreslog att 2016 års version läggs tillbaka i datorerna. Samtidigt ska 
möjligheten för oss att gradera upp till Office 365 till ett förmånligt abonnemang undersökas.  
Under denna tid när covid-19 har begränsat oss har vi lärt oss mycket om digitala möten. Det har varit mycket 
positivt för oss och våra medlemmar. Vi kommer därför att på olika sätt fortsätta med digitala möten även nu när 
vi öppnar för cirklar med mera på Lotsgatan. Diskuterades att vi behöver bättre utrustning och Olle fick i 
uppdrag att köpa lämplig webkamera till föreningen. Ny skrivare är inköpt enligt tidigare beslut.  
Beslut: Nytt nätverk (om det krävs) och en bra webkamera ska köpas in. Olle är ansvarig för inköpen. 
Officeprogrammet från år 2016 ska installeras på nytt i datorerna.  
 
7. Lotsgatan, städning, IT-kaféet, kaféansvarig, risk/konsekvensanalys 
Verksamheten på Lotsgatan öppnar igen måndag 16 augusti 2021. Kaféet är åter öppet måndag till fredag mellan 
klockan 10.00 och 13.00 (som innan restriktionerna för Covid-19). Barbro har kontakt med städfirma så att allt 
är i ordning innan dess. 
Marie Andersson tar över som ansvarig för kaféverksamheten från och med starten den 16 augusti. Ulla är med 
som stöd om det skulle behövas. Möte med kafévärdarna kommer att hållas 10 augusti.  
Support på Lotsgatan öppnar som vanligt och enligt samma rutiner som innan restriktionerna för Covid–19. 
Support erbjuds digitalt för den som önskar.  
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Zoom–möten kommer att hållas även i höst men mer sporadiskt.  
Månadsträffar kommer att hållas i Lundby församlingshem. Första träffen äger rum 29 september, klockan 
12.00–14.00 
Risk- och konsekvensanalysen ska uppdateras så att den är aktuell med nya gällande förhållningssätt. Det 
innebär att vi i stort går tillbaka till rutiner vi hade innan Covid-19. Styrelsen är dock överens om att träffar på 
Lotsgatan anges som medelrisk (gult). Britt-Marie fick i uppdrag att uppdatera dokumentet. 
 
8. Cirklar 
Rolf meddelade att första dag för anmälan till cirklarna är flyttad till tisdag 17 augusti. Vi har många planerade 
cirklar; tolv i september, elva i oktober och två i november än så länge. Dessutom en cirkel i Photoshop 
Elements i augusti som är fulltecknad. Mycket positivt.  
En träff med cirkelledarna ska äga rum på Lotsgatan torsdag 12 augusti.  
Beslut togs vid förra styrelsemötet att icke medlemmar ska kunna anmäla sig till våra cirklar men till högre pris. 
Vid diskussion vid detta möte kom styrelsen fram till att det finns fler frågor som behöver lösas innan vi kan 
erbjuda detta. Styrelsen enades om att beslut taget 210608 återtas.  
Beslut: Tidigare beslut av 210608 om icke medlemmars möjlighet att delta vid våra cirklar återtas.   
 
9. Biblioteken 
Ulla väntar på svar från Jonny, biblioteksansvarig, för besked om hur höstens aktiviteter kommer att kunna 
genomföras. Det råder stor osäkerhet fortfarande om hur biblioteken kommer att agera i höst.  
 
10. Kungälv, Tredagarsmässa 
Lars-Erik meddelar att medlemmar han har haft kontakt med är väldigt försiktiga när det gäller att ses i någon 
lokal. Lars-Erik efterlyser cirkelledare som kan komma till Kungälv och köra cirklar.  
Kungälvsmässan äger rum 14/10–16/10. Det är en mässa i Kungälv som är öppen för näringsidkare, föreningar 
och offentlig sektor. 
Arrangörernas syfte är att alla aktörer som erbjuder varor, tjänster och upplevelser ska kunna visa upp sig för 
allmänheten och att kontakter ska kunna knytas. Mona har tagit initiativet till att vi bör delta. SeniorNet Sweden 
står för kostnad av monter som SeniorNet Göteborg kommer att ha. Mona är ansvarig för genomförandet.  
 
11. Utvecklingsgruppen  
Inget nytt att rapportera.  
 
12. SeniorNet Sweden, Hjärt- och lungföreningen  
Ulla berättade att hon tillsammans med Olle svarat på en enkät från SeniorNet Sweden. De vill följa upp hur 
föreningarna agerat och påverkats av restriktionerna på grund av Covid-19.  
Rolf meddelade att Hjärt- och lungföreningen efter överenskommelse med SeniorNet Sweden har tecknat ett 
medlemskap i SeniorNet som avser alla deras medlemmar. Ett gemensamt medlemsnummer kommer att 
användas. Göteborgs önskan att inte delta i projekt som nämndes vid förra styrelsemötet fick inget gehör.  
 
13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  
 
14. Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till fredagdag 10 september, 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 
   
 
Jan-Elve Kjellgren Ulla Stahlberg, ordförande 


