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Protokoll Styrelsemöte 2022-05-23 
Lotsgatan 9  
Styrelsen 
Närvarande:  Ulla Stahlberg, Barbro Isaksson, 
   Olle Viklund /Zoom), Rolf Severin 
   Lars Palmer, Anders Olofsson  
Ej Närvarande.    Mona Eklöf 

Suppleanter 
Närvarande:    Bertil Persson, Tuula Siivola 

Adjungerade 
Närvarande: Jan-Elve Kjellgren, Ulf Sällerström 

Punkt 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande. 

Punkt 2 Val av justerare 
Bertil Persson jämte ordförande valdes till justerare av protokollet. 

Punkt 3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

Punkt 4 Föregående protokoll 
Vi gick igenom föregående protokoll. 

Punkt 5 Ekonomi 
Föreningens ekonomi är god. 
Vi har ännu inte fått pengar för medlemsavgifter från  
SeniorNet Sweden. 
Kassören skall fakturera studiefrämjandet. 22 000 kr   
Även biblioteken skall faktureras. Det är 12 000 kr 
Vi söker aktivitetsbidrag i Juli. 
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Punkt 6 IT-gruppen, supporten 
Problem med TechSoup för de 10 licenserna för office365. 
Vi har fått två av de 10 beställda datorerna. 
Vi ska ha Windows10 på de nya datorerna. 
Vi beslutade att köpa en licens av Office 365 för att snabba upp  
hanteringen, arbetet med TechSoup fortsätter. 
Beslut: Anders och Bertil undersöker Office365. 
 
Punkt 7 Cirklar 
Två cirklar inför höstterminen har inkommit. 
Mötet uppmanade alla att inkomma med cirkelbeskrivningar till Rolf 
om du vill hålla en cirkel samt att du uppdaterar i cirkelkalendern. 

Punkt 8 Månadsträffar 
Första mötet i nya lokalen äger rum 28 september. 
Ett möte med kaffekokarna ska hållas innan första månadsmötet. 
Alla nycklar ska lämnas tillbaka till Lundby kyrka. 
Vi behåller avgiften 50 kr för månadsträffen. 
Smörgåsen bör uppdateras. 
Anders meddelade att det finns ett konditori på Chapmans torg 
som kan leverera smörgåsar. 
Beslut: Avgiften på våra månadsträffar ska vara 50 kr. 

Punkt 9 Kaféet  
Vi kommer att ha sommaröppet varje onsdag under sommaren. 
Schemat för kafévärdar är klart. 

Punkt 10 Broschyren 
På grund av sammanblandning med SeniorNet Swedens bankgiro och 
vårt eget bankgiro beslutades att inte lägga in bankgiro och Swish nummer i 
broschyren. 
Loggan måste göras större. 
Länk till medlemsanmälan ska läggas in på vår hemsidas första sida. 
Beslut: Ny länk till medlemsanmälan på förstasidan på vår hemsida.  

Punkt 11 SeniorNet Sweden 
På grund av förseningar med Eva Grööns behörighet till SeniorNet Swedens  
bank har inga betalfiler blivit körda.  
Detta innebär att inga medlemsinbetalningar blivit uppdaterade i registret.  
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Punkt 12 Rapporter 
Stenungsund har frågat oss om vi kan ställa upp med support i deras bibliotek. 
Vi var positiva till detta förslag. Stenungsund bibliotek kommer att betala 
reseersättning samt 100 per person och timme. Åker man pendeltåg är kostnaden 
endast 35 kr för enkel resa. 
Bilersättning utgår med 18.50 kr per mil. 
Lämplig tid är två gånger i månaden.  
Beslut: Vi ska stödja Stenungsund med support i deras bibliotek. 

Punkt 13 Övriga frågor 
Vi tog upp frågan om specifika e-postadresser. 
I stället för privata adresser kan man ha en adress för ordförande, kassör med mera. 
T.ex. ordförande.seniornetgbg@gmail.com 

Punkt 14 Nästa möte 
Nästa möte blir Torsdag 11:e augusti klockan 10:00. 

Punkt 15 Avslut av mötet 
Ulla avslutade styrelsemötet. 

Vid protokollet 

————————————- 
Rolf Severin 

Justeras 

_______________________    _______________________ 
Ulla Stahlberg      Bertil Persson 
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