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Protokoll styrelsemöte Seniornet Göteborg 
	
Datum:  2022–02–17 
 
Plats:  Seniornet Göteborg, Lotsgatan 9 
 
Deltagare 
Styrelsen: Ulla Stahlberg, Barbro Isaksson, Britt-Marie Bohlin,  

Jan-Elve Kjellgren, Mona Eklöf 
 
Suppleant: Lars Palmer  
   
Adjungerande: Rolf Severin, Ulf Sellerström 
 
Anmält förhinder:  Olle Viklund, Lars-Erik Vikenadler, Kristina Järnefors 
 
För kännedom: Torsten Franzon 
 
1. Mötet öppnas 
Mötet öppnades av ordföranden.  
 
2. Val av justerare 
Jan-Elve Kjellgren valdes att justera protokollet. 
 
3. Godkännande av dagordning 
Dagordningens godkändes. 
 
4. Föregående protokoll 
Inga synpunkter. En beslutslista från verksamhetsårets samtliga styrelsemöten bifogas detta protokoll. Syftet 
med beslutslista är att ge styrelsen ett verktyg för uppföljning av tagna beslut och visa resultat av åtgärder. 
Beslutslistan är enbart till för internt bruk och publiceras inte på föreningens hemsida. 
 
5. Ekonomi  
Barbro Isaksson, vår kassör, berättade att föreningen fortsatt har en stabil ekonomi.  
 
6a. IT-gruppen 
En uppgradering av datorer i datasalen ska göras och de nuvarande kommer då flyttas till IT-kaféet. Uppdraget 
lämnas över till nya styrelsens IT-grupp. 
 
6b. Supporten 
Eleverna från NTI som regelbundet besökt kaféet fram till nu har varit väldigt uppskattat. Styrelsen hoppas på 
fortsatt samarbete med skolan.   
Vi får inte in så många supportärenden via e-post men på plats är det lite fler men ingen större aktivitet.  
 
7a. Cirklar 
Lars P föreslog att vi skulle köpa in två White-board för att använda vid våra cirklar. Förslaget godtogs positivt. 
Föreningen har några laptop pc w10 som mycket väl skulle kunna användas vid cirklar. Det finns fortfarande en 
och annan som bara har fast dator hemma och då kan dessa vara ett komplement för att delta i någon cirkel. 
Förutsatt att cirkeln kräver att egen dator tas med och ska bara användas hos oss.   
Beslut: lars P beställer snarast White board till datasalen och spegelsalen.  
 
7b. informationsmaterial 
Informationsfoldern behöver uppdateras. På grund av utökade uppdrag har Rolf inte tid att ta sig an denna 
uppgift. Fråga ställdes om någon annan kände sig manad.  
Beslut: Britt-Marie tar fram förslag till uppdatering av nuvarande informationsblad.  
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8 Kaféet 
Vi behöver bli fler kafévärdar. Verksamheten har inte riktigt kommit i gång ännu efter pandemin. Vissa dagar är 
det många besökare andra dagar bara ett fåtal.  
 
9. Biblioteken 
Inget nytt att rapportera. Britt-Marie ska ta ny kontakt med Lundby för att se om vi kan få i gång något där igen. 
Vi ligger fortfarande lågt med Landala och Torslanda.  
 
10. SeniorNet Sweden 
Rolf har tagit över ansvaret för medlemsregistret. Inget övrigt att rapportera.  
 
11. Rapporter – valberedningen och FHM 
Rolf har lämnat sitt uppdrag inom valberedningen. FHM har släppt alla restriktioner och vi återgår till normal 
verksamhet.  
 
12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. Lars P nämnde dock en liten risk med Dorotelefonen. Den är inte från början så enkel som 
reklamen vill göra gällande. Det krävs konfiguration för att bli den enkla telefon man önskar.  
 
14. Nästa möte 
Tid för nästa möte beslutas vid det konstituerande mötet efter årsmötet.  
 
16. Mötet avslutas 
Ordföranden tackade för ett bra genomfört styrelsemöte. 
 
Vid protokollet 

 
Britt-Marie Bohlin, sekreterare 
 
Justeras av Godkänt av 
   
 
Jan-Elve Kjellgren Ulla Stahlberg, ordförande 


