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Protokoll styrelsemöte Seniornet Göteborg 
	
Datum:  2021–10–08 
 
Plats:  Seniornet Göteborg, Lotsgatan 9 
 
Deltagare 
Styrelsen: Ulla Stahlberg, Olle Viklund, Barbro Isaksson, Britt-Marie Bohlin,  

Jan-Elve Kjellgren, Mona Eklöf, Lars-Erik Vikenadler (via Zoom) 
 
Suppleant: Lars Palmer (via Zoom), Kristina Järnefors 
   
Adjungerande: Rolf Severin 
 
Anmält förhinder: Marie Andersson  
 
För kännedom: Torsten Franzon, Ulf Sällerström  
 
1. Mötet öppnas 
Mötet öppnades av ordföranden.  
 
2. Val av justerare 
 Mona Eklöf valdes att justera protokollet. 
 
3. Godkännande av dagordning 
Dagordningens godkändes. 
 
4. Föregående protokoll 
Inga synpunkter. Beslutspunkterna togs upp vid respektive punkt vid dagens möte. Protokollet lades till 
handlingarna. 
 
5. Ekonomi  
Hyran för resten av året är betald. Bostadsrättsföreningen vi hyr av inför från och med januari nästa år 
månadsinbetalning av hyran.  
Fördelar och nackdelar med användning av Swish i kaféet diskuterades. Banken tar ut en avgift för varje 
betalning med Swish. För att bland annat täcka detta beslutades att höja priset för fika i kaféet till 15 sek, endast 
kaffe 10 sek.  
Beslut: Avgift för fika höjs till 15 sek, endast kaffe 10 sek snarast. Inget ytterligare Swish-nummer beställs. 
 
6. IT-kaféet 
Kaféet fungerar bra. Vi hoppas det kommer fler besökare allt eftersom samhället återgår till det normala.  
 
7. Månadsträffen 27/10 
Nu får vi ta emot maximalt 90 personer i lokalen igen. Lars Nordström kommer att hålla föredrag om USA:s 
presidenter och Kinas ekonomi. 
Vid träffen i november kommer två representanter från Inet. De ska förklara vad Windows 11 innebär.  
 
8. IT-gruppen 
Vi har ett nytt bevakningssystem i lokalen. Löpande översyn och underhåll av vår utrustning pågår.  
Föregående protokolls beslutspunkt; hitta forum vi kan rekommendera till dem som behöver mer stöd än vi kan 
erbjuda. Här kommer vi inte vidare. Kristina har undersökt lite med Hälsolotsen men det är svårt just nu. Vi får 
avvakta.  På fråga om studenter från NTI så berättade Olle att vi troligen får studenter till oss i vår.  
Med tanke på Windows 11 så hade PC för alla en artikel om att det inte går att uppdatera på datorer äldre än tre 
år. Windows 10 kommer fungera ännu.  
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Supporten vi erbjuder ska först och främst ske på Lotsgatan. Endast i undantagsfall via digitala kanaler. Det 
finns formulär för bokning som nås från vår hemsida. Det ska användas och inget annat.  
 
Beslut: Fler skyltar ska sätta upp om att lokalerna är TV-bevakade. Information ska också läggas ut i lokalen om 
säkerheten för den enskilde och hur vi hanterar integriteten.  
 
9. Cirklar 
Verksamheten är ännu inte på samma nivå som före pandemin. Vi har tvingats ställa in flera cirklar på grund av 
för få anmälda. Hoppas det blir bättre till våren. Samtidigt har vi flera cirklar som blivit fulltecknade och är 
populära. Vi resonerade också om olika orsaker; eftermiddag, ämnen med mera. Kanske finns en ny målgrupp, 
nyblivna pensionärer, med andra önskemål och behov.  
 
10. Biblioteken 
Det börjar röra på sig och biblioteken börjar så smått starta olika aktiviteter igen. Britt-Marie har varit i kontakt 
med de flesta biblioteken och väntar på en del svar. Vårt dilemma nu är att vi är i skriande behov av fler 
handledare. Vi behöver skriva en not i alla meddelanden till medlemmar och även i övrig kommunikation. 
 
11. SeniorNet Sweden  
Den nyss tillträdde kassören kommer att sluta vid årsskiftet. SeniornetSweden har fått medel till att skapa en 
databas för föreningens gemensamma studiematerial.  
 
12. Rapporter enligt punkter nedan  

A. Ansökan om extra föreningsbidrag 
Ulla har skickat in ansökan till IOF. De ger oss möjlighet att söka mer stöd med anledning av 
förlorade intäkter i och med pandemin. De jämför med vår ekonomi och ger bidrag i linje med hur 
den ser ut.  

B. Översyn av SeniorNet Göteborgs stadgar 
Ulla har kallat gruppen till ett första möte den 17/10.  

C. Kungälv, tredagarsmässan 
Lars-Erik har inget nytt att berätta från Kungälv.  
Mässan äger rum i Mimers hus den 14-–16 oktober. Vi deltar med representanter och egen monter. 

D. Digitaldagen 
Digitaldagen i Stenungsund äger den 15/10 på kulturhuset Fregatten mellan kl. 10–16. Tre från 
styrelsen finns på plats och har med informationsmaterial. Information kommer att finnas på 
Stenungssunds kommuns hemsida.  

E. Måndagskafét i Stenungsund 
Jan Emanuelsson kommer att berätta om SeniorNet verksamhet vid Måndagskafét i Stenungsund den 
25/10. Mötet hålls via Zoom. Två till från styrelsen kommer att delta. 
 

13. Övriga frågor 
Vi kommer att kalla till ”öppet hus” fredag den 12 november mellan klockan 10.00–13.00.  
 
14. Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till onsdag 10 november, klockan 10.00 på Lotsgatan. Eftersom Britt-Marie inte kommer 
att närvara då så beslutades att Rolf fattar pennan i stället. 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 
   
 
Mona Eklöf Ulla Stahlberg, ordförande 


