
 
Protokoll från Styrelsemöte i SeniorNet Göteborg  

Datum: Onsdagen den 10 november 2021 
Tid: kl 10.00 
Plats: Lotsgatan och ZOOM 
Närvarande 
Styrelsen:      Ulla Stahlberg, Barbro Isaksson, Olle Viklund, 

Lars-Erik Vikenadler (zoom), Mona Eklöf,      
Jan-Elve Kjellgren (zoom)  
(BriL-Marie Bohlin anmält förhinder) 

Suppleanter: Lars Palmer, KrisOna Järnefors (zoom)) 
Adjungerade: Rolf Severin, Ulf Sellerström  

1. Mötets öppnande. 
     Ordförande Ulla Stahlberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. 

  
2. Val av Justerare för mötet 

Mona Eklöf valdes Oll justerare. 

    3. Godkännande av dagordning 
         Dagordningen godkändes. 

4. Föregående protokoll 
Godkändes. 

5. Ekonomi 
Barbro Isaksson beräLade om läget på ekonomifronten. 
Föreningen har en bra ekonomi. 

    !



6.  Kaféet öppnar, stänger. 
     Kaféet stänger fredagen den 10 december och öppnar 
     måndagen den 10 januari 2022. 

7. Månadsträffen 24 november 
    Dataföretaget INET kommer Oll månadsträffen.  
    De ska tala om Windows 11 samt andra IT-frågor. 
    Kaffe och julsmörgås serveras i pausen. 

8. IT-gruppen, dator samt Whiteboard 
     Nya medlemmar i IT gruppen är BerOl Persson och Anders Olofsson. 
     De samt Lars Palmer kommer aL träffas e_er Lucia för aL gå igenom  
     våra datorer den 16 december. 
     Ingen av våra datorer fungerar med Windows11. 
     Övriga styrelsen träffas den 16 december klockan 10 på Lotsgatan  
     för aL städa i skåpen.  
     Vi kommer aL köpa 2 laptop. En Oll Ulla i hennes arbete som ordförande.  
     En ska vi ha för aL lära oss och våra medlemmar Windows 11. 
     Datorerna köps hos INET och ska vara försedda med Windows 11. 
     Två White boardtavlor ska köpas. En med fluorescerande yta på väggen 
     framför projektorn samt en tavla på väggen Oll höger mot mellanrummet. 
     Bara pennor avsedda för White board får finnas i rummet.   

9.  Stadgar 
     Ulla, Rolf samt Barbro har träffats och seL över våra stadgar. 
     Ulla gick igenom de nya stadgarna punkt för punkt. 
     En del invändningar gjordes, men slutligen godkändes stadgeändringarna. 

10. Cirklar 
     Cirklarna ska börja måndagen den 17 januari 2022. 
     Redan nu kan cirkelledarna lägga upp sina cirklar för våren 2022. 
     Schemat finns redan under flik Cirklar på hemsidan. 
     Rolf kontaktar Rike på studiefrämjandet. 
     Vi har fåL eL förslag från BriL-Marie aL teckna abonnemang hos 
     Moderskeppet. DeLa avslogs och våra medlemmar får teckna egna 
     abonnemang.  
      !



      Vidare föreslog BriL-Marie aL deltagarna från hennes cirklar kan träffas 
      I lekOonssalen och träna på Photoshop och fotoböcker. 
      Styrelsen beslutade aL denna akOvitet ska gå genom studiefrämjandet. 
      Deltagarna får i vanlig ordning anmäla sig via hemsidan.  

11. Biblioteken 
      Biblioteksverksamheten är nu i full gång på alla bibliotek. 
      Även Lundby är på gång. 

12. Kungälv 
       Lars Vikenadler meddelade aL intresset är i det närmaste obefintlig i 
       Kungälv. På grund av bristande intresse för föreningen beslutades aL 
       lägga ned Kungälv. 
       Alla medlemmar i Kungälv är forgarande medlemmar i SeniorNet Göteborg 
       som de allOd varit. Det är endast verksamheten i Kungälv som läggs ned. 
       Fliken Kungälv på hemsidan tas bort och arbetsgruppen i Kungälv avslutas. 
       Alla SeniorNets medlemmar i Kungälv kan naturligtvis deltaga i SeniorNet  
       Göteborgs alla akOviteter. 
       Fliken Kungälv på hemsidan ska ersäLas av Ops och trix (tekniknyheter)  
       som Lars Vikenadler fortsäLer aL uppdatera. 

13. SeniorNet Sweden 
       Rolf har tagit över Helens arbete med arcmember. Mona och Barbro 
       Har tagit över kanslistrollen och svarar på mail från medlemmarna. 
       Vi tre är alla överens om aL verksamheten i SeniorNets styrelse ligger  
       långt över vår kärnverksamhet. 
       En utbildningsportal ska skapas av konsultbolaget Funka i Stockholm. 
       Det är tänk aL alla föreningar ska dela med sig av sin utbildningsmateriel 
       Oll denna portal. Projektets kostnad 1 500 000 kr som   
       post och telestyrelsen bidrar med. Det är konsulgöretaget Funka som  
       ugör arbetet. 
       Projektet måste vara klart under 2021. 

14. Rapporter 
      SeniorNet Göteborg deltog på Kungälvsmässan den 14 - 16 oktober för  
      aL försöka få upp intresset för SeniorNet i Kungälv. Många besökare visade  
      stort intresse men varför de ej sökt sig Oll SeniorNet i Kungälv vet vi inte. 
      AL åka BussX4 Oll Lotsgatan är otänkbart för en från Kungälv. 



      Det var Mona Eklöf arrangerade deLa (Ollsammans med Rolf Severin). 

     Digitaldagen i Stenungssund den 15 oktober besöktes av Olle, Ulla samt  
     Jan-Elve. De fick ägna sig åt support under dagen. Ulla fick även kontakt  
     med Länsstyrelsen som kommer Oll vår månadsträff i mars 2022. 
       

15. Övriga frågor. 
      Inga övriga frågor hade anmälts. 

16. Nästa möte  
      Torsdagen den 9 december klockan 10 på Lotsgatan. 
      Julsmörgås kommer aL finnas. 
      Mötet avslutades. 

Rolf Severin (protokollförare)                Mona Eklöf (justerare) 

———————— —————                ——————————- 

Ulla Stahlberg (ordförande) 

————————————- 
   

     
      

   


