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Protokoll Styrelsemöte 2022-03-24 
Lotsgatan 9  
Styrelsen 
Närvarande:  Ulla Stahlberg, Barbro Isaksson, Mona Eklöf, 
   Olle Viklund (zoom), Rolf Severin 
   Lars Palmer (Zoom), Anders Olofsson  
Suppleanter 
Närvarande:    Bertil Persson, Tuula Siivola 

Adjungerade 
Närvarande: Britt-Marie Bohlin,, Torsten Fransson, Ulf Sellerström 
   Jan-Elve Kjellgren, 

Punkt 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande. 

Punkt 2 Val av justerare 
Ulf Sellerström jämte ordförande valdes till justerare av protokollet. 

Punkt 3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

Punkt 4 Föregående protokoll 
Vi gick igenom föregående protokoll. 
Inga kommentarer. 

Punkt 5 Ekonomi 
Föreningens ekonomi är god. 
Anders tog upp frågan om ekonomirapporter till styrelsen. 
Beslut: Styrelsen beslutade att en ekonomirapport ska tas fram varje kvartal. 
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Punkt 6 IT-gruppen, supporten 
Supportfliken på våran hemsida måste uppdateras. 
Supporten består av Jan-Elve Kjellgren, Olle Viklund, Lars Palmer 
      Hans Göransson, Göran Säll 
      Jonny Holm, Anders Olofsson samt Bertil Persson  
      Bertil Persson utsågs till supportansvarig  

IT-gruppen består av Anders Olofsson, Olle Viklund, Lars Palmer samt 
          Bertil Persson.  
                                  Anders Olofsson utsågs till sammankallade 
IT-gruppen ska ha ett möte den 12 april klockan 10.00. 

Punkt 7 Nya medlemmar 
Ny medlem får besöka våra lokaler samt testa våra PC två gånger. 
Därefter måste de bli medlemmar om de vill fortsätta besöka oss. 
Support får inte ges till prova på medlemmar. 
Beslut: Medlemmar som inte betalar vare sig medlemsavgift eller cirkelavgift 
kommer att uteslutas. 
       
Punkt 8 Cirklar 
Våra cirklar är snart slut. Men Rolf kommer att lägga upp två cirklar. 
Terminalen i MAC samt Wordpress, Mona startar en nybörjarcirkel i släktforskning. 
Jan-Elve och Bertil kommer att ha Windows 11. 
Bertil Persson kommer att ha en cirkel i nätverk. 

Punkt 9 Byte av datorer 
De befintliga datorerna i kaféet ska avvecklas och ersättas med datorerna i 
lektionssalen. Upphandling av nya datorer till lektionssalen sker via INET. 
Vad vi ska göra med datorerna i kaféet är ännu inte bestämt. Olle undersöker. 

Punkt 10 Öva på Photoshop  och övriga ämnen i lektionssalen 
Anders tog upp frågan om våra medlemmar ska få öva på Photoshop i lektionssalen. 
Anders och Britt-Marie kommer att vara behjälpliga. Ska vi ta betalt eller inte? 
Eventuellt kommer en avgift på 50-100 kr att tas ut. Detta är ännu inte bestämt. 

Punkt 11 Office 365 
Olle undersöker möjligheten att inköpa Office 365 till de nya datorerna i 
lektionssalen via företaget Techsoup. 
Beslut: Office I någon form ska installeras på lektionssalens nya datorer. 

Punkt 12 Kaféet  
Kaféet fungerar bra och pengarna som medlemmarna betalar räcker till för inköp av 
kaffe och bullar. 
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Punkt 13 Biblioteken 
Ulla redogjorde om att tre nya bibliotek är intresserade att anlita oss som support till 
deras besökare. Bibliotek på Chapmans torg, Första Långgatan samt Guldhedens 
bibliotek är intresserade. 

Punkt 14 Träff efter terminsslut på biblioteken 
Britt-Marie tyckte att vi borde ha en träff efter varje avslutad bibliotekstermin. 
Beslut: Vi beslutade att genomföra detta enligt Britt-Maries förslag. 

Punkt 15 Öppet hus 
Mona framförde att vi borde ha öppet hus för intresserade i slutet av terminen. 
Beslut: Vi beslutade att genomföra öppet hus den 6 Maj i vår lokal. 

Punkt 16 Nya foldern 
Britt-Marie visade även den nya foldern som hon tagit fram.  
Alla tyckte att den var fin och vi ersätter nuvarande med den nya. 
Foldern är i PDF format för att kunna printas på våra skrivare. 

Punkt 17 SeniorNet Sweden 
Marianne Pettersson Danderyd har övertagit telefonsupporten för SeniorNet Sweden 
från Barbro Isaksson. Mona fortsätter att bevaka inkomna mail och Rolf hanterar 
medlemsregistret för alla föreningar. 

Punkt 18 Månadsträffen 30/3 samt 27/4. 
Agneta Olsson från länsstyrelsen besöker månadsträffen den 30/3. 
På månadsträffen den 27/4 visar Rolf Göteborgs parkeringsapp samt Jan-Elve visar 
Easyparks parkeringsapp. Rolf visar vidare reseappar i telefonen. Västtrafik, SJ,  
SL (Stockholm) med flera. 

Punkt 19 Rapporter 
Den 4 - 7 April genomförs seniormässan i Göteborg.  SeniorNet Sweden kommer att 
vara representerade. Ulla medverkar på Seniormässan i Stenungssund 22 april.  
Rosie i SeniorNet Sweden undrade om vi ska deltaga på Biblioteks och Bokmässan i 
år. SeniorNet Sweden står för alla kostnader och eventuellt kommer Carl-Olof Strand  
(ordförande SeniorNet Sweden) att besöka oss på mässan. 
Vi i SeniorNet Göteborg måste då bemanna vår monter. 
Beslut: Mona meddelar SeniorNet Swedens styrelse att vi säger ja till att deltaga. 

Punkt 20 Tips och Trix på vår hemsida 
Tips och Trix underhålls inte längre på vår hemsida. 
Beslut: Vi tar bort Tips och Trix från vår hemsida.  
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Punkt 21 Utflykt i skärgården 
Gunilla Johansson har tagit fram ett förslag om en vårresa med skärgårdslinjen i 
Göteborgs södra skärgård. 
Två alternativ 
Mat med kräftor, musslor, räkor med mera eller bara räkor. 
Vi valde alternativet med alla skaldjur till en kostnad av 795 kronor per person. 
Eftersom vi inte har arrangerat någonting under två år så kommer föreningen att 
sponsra utfärden med hela 400 kr per person. 
Min antal anmälningar 35 stycken och vi satte ett max tak till dryga 50 medlemmar. 
MAX kostnad för föreningen blir 60 * 400 = 24 000 kr. 
Vänner får tas med som då betalar fullt pris 795 kronor. 
Datum alternativ 16, 17 eller 18 Maj. Tid för resan är 11:30 - 15:30.  

Punkt 22 Övriga frågor 
Supporten får inte många frågor längre. En orsak kan vara att supportfliken ligger 
långt bak då man har en mobil. 
Beslut: Rolf flyttar supportfliken. 

Punkt 23 Nästa möte 
Vi beslutade att hålla nästa styrelsemöte torsdagen den 21 April. 

Punkt 24 Mötets avslutande  
Ulla förklarade mötet avslutat. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Rolf Severin (protokollet) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ulf Sellerström (justerare)   Ulla Stahlberg (ordförande) 
       


	Protokoll Styrelsemöte 2022-03-24
	Lotsgatan 9

