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Protokoll Styrelsemöte 2022-04-21 
Lotsgatan 9  
Styrelsen 
Närvarande:  Ulla Stahlberg, Barbro Isaksson, Mona Eklöf, 
   Olle Viklund /Zoom), Rolf Severin 
   Lars Palmer, Anders Olofsson  
Suppleanter 
Närvarande:    Bertil Persson, Tuula Siivola 

Adjungerade 
Närvarande: Inga adjungerade  

Punkt 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande. 

Punkt 2 Val av justerare 
Anders Olofsson 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. 
Barbro visade hur en ekonomirapport tas fram i programmet Visma. 
Kvartalsrapporten visades på skärmen. 
Vi behöver inte deklarera vår verksamhet förrän 2027. 
Inför vårresan 55 medlemmar betalar 395 kr och 7 övriga betalar 795. 
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Punkt 6 IT-gruppen, supporten 
Anders rapporterade från IT-gruppens möte. De bärbara datorerna från Kungälv 
behöver gås igenom.  
Föreningen ska köpa in 10 licenser för Office365 som ska installeras på de nya 
datorerna i lektionssalen. 
Ansvarig för inköp i  IT-gruppen är Bertil Persson som även ska vara ansvarig för 
vårt nya konto hos Techsoup, varifrån licenserna ska köpas in.   
IT-gruppens ansvarige är Anders Olofsson 
IT-gruppen ska även undersöka möjligheten att skapa grupper i gmail. 
En grupp för styrelsen samt en grupp för var och en av våra utskott (grupper) 
På så sätt är det lätt att skicka ut mail till berörda grupper. 
Anders och Jan-Elve ska göra en översyn av konton för våra cirklar. 
Beslut: 10 licenser av Office 365 ska köpas in, ansvarig Bertil Persson. 
      
Punkt 7 Cirklar 
Tre nya cirklar har skapats. 
Släktforskning nybörjare Mona Eklöf 
Under huven på Mac (Terminalen med UNIX) Rolf Severin 
Elementär Wordpress Rolf Severin 
Den 11 Maj ska vi ha en cirkelledarträff klockan 13:00. 
Ulla skickar ut kallelse. 

Punkt 8 Månadsträffar 
På månadsträffen den 27 april talar Rolf om Göteborgs parkerings app,  
hur man bokar resor på SJ samt lite annat. 
Jan-Elve talar om EASY park. 
Träffen kommer att denna gång vara i Lundby gamla kyrkas församlingshem. 
Anders informerade om att vi i fortsättningen kan få möjlighet till att vara i en ny 
lokal nära Chapmans torg. Det är Anders bostadsförening som hyr ut en ny lokal till 
oss. 
Priset är då mycket lägre än hos kyrkan. 
Vi hoppas att detta kommer att fungera och att vi kan starta i den nya lokalen till 
hösten. 

Punkt 9 Kaféet 
En träff med cafévärdarna kommer att hållas den 28 april klockan 13:00 på 
Lotsgatan. 
Kaféet fungerar bra och pengarna som medlemmarna betalar räcker till för inköp av 
kaffe och bullar. 
Föreningen kommer att ha Öppet hus den 6 maj 10:00 - 13:00 i våra lokaler på 
Lotsgatan 9. 
En kallelse kommer att skickas ut till alla nya och gamla medlemmar. 
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Punkt 10 Biblioteken 
Ulla redogjorde om att tre nya bibliotek som är intresserade att anlita oss som support 
till deras besökare. Bibliotek på Chapmans torg, Första Långgatan samt Guldhedens 
bibliotek är intresserade. 
Vi fakturerar 100 kr per timme och handledare. 
Vi kommer att ha en handledarträff den 21 april kl.13.00 på Lotsgatan. 

Punkt 11 Val av representant till Swedens årsmöte 9 maj via ZOOM 
På årsmötet med SeniorNet Sweden har vi fem röster. 
Det finns en motion om att de som arbetat  (arbetar) som tf kanslister ska få en 
ersättning för sin arbetsinsats. Det gäller Barbro (telefon), Mona (mail) samt Rolf 
(registret). 
Beslut: Vi valde Rolf Severin som representant till mötet som kommer att rösta JA 
till motionen. 

Punkt 12 Rapporter 
Rolf och Mona redogjorde för Seniormässan 4 - 7 april. 
Anders, Ulla, Barbro samt Bertil hjälpte till i vår monter. 
På fredag ska Ulla, Bertil, Anders samt Jan-Elve representera SeniorNet Göteborg 
på en mässa i Stenungsund.  

Punkt 13 Öppettider 
Vi stänger Lotsgatan 9 den måndag 13 juni och öppnar igen till hösten måndag  
15 augusti. 
Styrelsen beslöt att ha sommaröppet varje onsdag mellan 10:00 och 13:00 under 
sommaren. 
Cirklarna startar tidigast måndag 29 Augusti. 

Punkt 14 Övriga frågor 
En förfrågan har inkommit från Seniormässan i Kungälv om vi kommer att deltaga 
även 2022. 
Beslut: Vi kommer inte att deltaga på seniormässan i Kungälv.  

Vi talade även om Bokmässan i höst här i Göteborg där SeniorNet Sweden och 
SeniorNet Göteborg kommer att delta. 

Vi har fått en förfrågan från Mariaträffen, som vill att vi kommer och informerar. 
Bertil, Mona och Ulla kommer att vara där den 10 maj och informera om SeniorNet.  

Punkt 15 Nästa möte 
Nästa möte blir Måndagen 23 Maj klockan 10:00. 

Punkt 16 Avslut av mötet 
Ulla avslutade styrelsemötet. 
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Vid protokollet 

————————————- 
Rolf Severin 

Justeras 

_______________________    _______________________ 
Ulla Stahlberg      Anders Olofsson 
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