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Protokoll styrelsemöte Seniornet Göteborg 
	
Datum:  2021-09-10 
 
Plats:  Seniornet Göteborg, Lotsgatan 9 
 
Deltagare 
Styrelsen: Ulla Stahlberg, Olle Viklund, Barbro Isaksson, Britt-Marie Bohlin,  

Jan-Elve Kjellgren, Lars-Erik Vikenadler (via Zoom). 
 
Suppleant: Lars Palmer (via Zoom), Kristina Järnefors. 
   
Adjungerande: Rune Nordström, Kungälv (via Zoom). 
 
Anmält förhinder: Mona Eklöf, Rolf Severin, Ulf Sellerström.  
  
 
1. Mötet öppnas 
Mötet öppnades av ordföranden.  
 
2. Val av justerare 
 Barbro Isaksson valdes att justera protokollet. 
 
3. Godkännande av dagordning 
Tre övriga frågor lades till under punkten Övriga frågor; Informationsmöte för nya medlemmar, översyn av 
stadgarna och uppdaterad presentation om SeniorNet. Dagordningens godkändes med dessa tillägg. 
 
4. Föregående protokoll 
Inga synpunkter. Protokollet lades till handlingarna. 
 
5. Ekonomi  
I slutet av september kommer återbetalning från SeniorNet Sweden att sättas in på vårt konto. Återbetalningen 
avser perioden 1 januari till 31 juli 2021. Det innebär att vi måste göra ännu en ansökan för årets 
resterande månader. 
 
6. IT-kaféet och betalning till kaféet 
De nya kafévärdarna har kommit in bra i sin uppgift. Än så länge har vi inte så många besökare som tidigare 
men förhoppningsvis kommer fler allt eftersom. 
Frågan om att kunna betala med Swish har diskuterats tidigare i styrelsen utan att något beslut har fattats. Det 
blir allt vanligare att även våra medlemmar använder Swish vid betalning och inte har några kontanter med sig. 
Som IT-förening måste vi kunna erbjuda betalning via Swish. Beslutades att Barbro tar kontakt med vår bank för 
att beställa ytterligare ett Swish-nummer. Det underlättar vid bokföringen när Kaféet har ett eget Swish-nummer. 
Barbro föreslog att detta nummer tas i bruk vid årsskiftet, vilket styrelsen godkände. 
Beslut: Barbro beställer ytterligare ett Swish-nummer. Tas i bruk vid årsskiftet.  
 
7. Månadsträffen 
Månadsträffar kommer att hållas i Lundby församlingshem som tidigare nämnts. Första träffen äger rum 29 
september, klockan 12.00–14.00. Vi får ta emot maximalt fyrtiofem personer i lokalen. Ulla har bett att vi ska få 
ta in fler nu när restriktionerna hävs men har hittills fått nej. Vi hoppas det blir annorlunda vid nästa träff. 
Från och med oktober kommer vår medlem Gunilla Johansson ta över som ansvarig för registrering av 
mötesdeltagare och inköp av smörgåsar med mera som Birgitta har skött om. 
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8. IT-gruppen 
På förekommen anledning lyfte Lars frågan om hur långt vårt supportstöd ska sträcka sig. Det finns tillfällen där 
vår förmåga att ge stöd är begränsad. Frågan är hur vi kan hantera detta på ett bra sätt utan att såra någon. Efter 
diskussion föreslogs att Olle sonderar vad det finns för möjlighet att lotsa dessa medlemmar till något forum där 
de kan få bättre stöd. Ibland kommer önskemål om hjälp att kunna logga in på diverse sidor som i vår värld är 
direkt olämpliga. Vi understryker därför att för sidor som nätdejting, porr eller digitala spel omfattas inte av vår 
supportverksamhet. Surfande på sådana sidor får heller inte förekomma i våra lokaler. 
Våra skrivare fungerar inte fullt ut ännu och Olle fortsätter undersöka varför. 
Britt-Marie önskade en extern hårddisk för att samla föreningens gemensamma dokumentation. Inget ska ligga 
på privata enheter. Det är en onödig säkerhetsrisk eftersom vad som helst kan hända vem som helst av oss. Det 
visade sig att vi har en extern lösning som inte är kommunicerad till alla berörda. Ulla bad därför Olle och  
Jan-Elve om en genomgång.  
Beslut: Olle undersöker vilka andra forum vi kan rekommendera till medlemmar som behöver mer stöd än vad 
vår support kan erbjuda. 
Sidor som nätdejting, porr eller digitala spel eller liknande omfattas inte av vår supportverksamhet. Surfande på 
sådana sidor får heller inte förekomma i våra lokaler. 
Styrelsen och andra berörda ska få en genomgång om hur och var vi ska lägga föreningens dokument. Jan-Elve 
och Olle återkommer.   
 
9. Cirklar 
Rolf ger cirkelledarna aktuell status om antal anmälda till cirklarna en gång i veckan. 
Två cirklar har tvingats ställas in på grund av för få anmälda. Olika orsaker till detta diskuterades. Ett förslag är 
att göra information på hemsidan tillgänglig från olika håll. Förslogs att lägga länkar direkt till sidan med cirklar 
från stycket ”Höstens cirklar” på startsidan. Ulla ber Rolf uppdatera.  
 
10. Biblioteken 
Britt-Marie tar över som ansvarig för biblioteksverksamheten. Jonny Holm är kvar som handledare. Ulla och 
Britt-Marie kommer att kalla handledarna till möte inför att verksamheten kommer att starta igen.  
 
11. SeniorNet Sweden  
Ulla informerade kort eftersom både Mona och Rolf var upptagna med annat möte. SeniorNet Sweden har fått 
fråga om någon, med kunskap om appar och annat IT-relaterat, som kan delta vid öppning av nytt köpcenter i 
Växjö. Styrelsen tycker inte detta är något för vår styrelse utan låter frågan gå till föreningar i Växjös närhet.  
 
12. Kungälv, Tredagarsmässa, Digitaldagen Stenungsund  
Lars-Erik berättade att gruppen i Kungälv beslutat att inte ha några aktiviteter i höst. Orsaken är att i 
Medborgarskolans lokaler där vi bedriver vår verksamhet finns väldigt många andra också. Exempelvis 
skolungdomar. Det finns fortfarande stor osäkerhet hur smitta kan spridas. Däremot kommer Zoom-möten att 
hållas. Styrelsen föreslog att planering inför våren görs i god tid i höst. Även datorerna bör ses över så att de är i 
bra skick inför en eventuell start i vår. 
Hur Tredagarsmässan i Kungälv kan locka våra medlemmar är osäkert, av samma skäl som Medborgarskolan. 
 
Vår nye medlem, dessutom ordförande för SPF Stenungsund, Jan Emanuelsson besökte oss idag. Han ville se 
våra fina lokaler och få mer information om SeniorNet Göteborg för att kunna marknadsföra föreningen i sin 
omgivning. Han ville givetvis också träffa oss i styrelsen också för att få en bild. Jan kommer att berätta om 
SeniorNet vid Måndagskafét den 15 oktober i Stenungsund. Det är ett Zoom-möte och Ulla och Olle närvarar. 
Vi väntar på mer information angående Digitaldagen den 15 oktober. 
 
13. Utvecklingsgruppen 
Britt-Marie har föreslagit, via mejl till gruppens deltagare, att göra en paus i höst. Orsaken är att vi äntligen kan 
dra i gång vår verksamhet igen. Vi har en hel del på gång och det kan vara bra att se vart detta tar vägen. Frågan 
kom ut sent till gruppens deltagare men Lars-Erik och Lars hann svara och samtycker. Styrelsen är med på 
samma förslag. 
Beslut: Utvecklingsgruppen gör en paus under hösten. Nytt beslut tas i vår.  
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14. Övriga frågor 
Tre övriga frågor anmäldes. 
a) Informationsmöte för nya medlemmar. 
Ulla och Mona planerar välkomstmöte på Lotsgatan för nya medlemmar den 27 september, klockan 13.00.  
 
b) Översyn av stadgarna. 
Arbetet har ännu inte kommit i gång men Ulla planerar kalla gruppen till en första träff i början av oktober. 
 
c) Uppdaterad presentation om SeniorNet. 
Ulla visade en uppdaterad version av föreningens Powerpointpresentation. Efter några små justeringar 
godkände styrelsen denna. Meningen är att alla som är ute och berättar om SeniorNet ska använda denna. 
 
15. Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till fredagdag 8 oktober, klockan 10.00 på Lotsgatan. Vi fortsätter med Zoom också för 
den som önskar. 
 
16. Mötet avslutas 
Ordföranden tackade för ett bra genomfört styrelsemöte.  
 
 
Vid protokollet 
 
Britt-Marie Bohlin, sekreterare 
 
Justeras av Godkänt av 
   
 
Barbro Isaksson Ulla Stahlberg, ordförande 


