
SENIoRNET SKUTS xÅRlÄrvxenrngy

Styrelsemöte 2020 1-3 januari kl 09.15 Plats biblioteket

Närvarande: Karl-Erik L. Börje L. Vailet H.

1. Mötet öppnades av Karl-Erik som önskade God Fortsättning på nya året.

2. Val av justerare. Börje L valdes.

3. Föreningsstöd: Föreningen har erhållit ett föreningsstöd för 2AI9/202A med 8000 kr
som kommer att betalas ut under februari månad. ( för bl a social verksamhet)

4. Rapport från valberedningen angående val till årsmötet, det hoppades över p.g.a.
Sagas frånvaro.

\v 5. Det digitala samhäl}et: Digidel med biblioteket 2020.DIGITALWEEK 23-29 mars,
föreningen ska ha ett möte med personal, tid bestäms inom en snar framtid. Vi hoppas
på ett samarbete med någon form av ekonomisk uppgörelse. Föreningen kan tänka sig
stälIa upp ca2-4 timmar i veckan.

-v 
6. Årsmöte 2020: 20 februari ett förslag från styrelsen. Börje kollar intresse från medlefirrnar

i Gävle. Lokal blir Biblioteket Skutskär.

7. Owiga frågor: Avslut av vårterminen, 28 april Börje har giort ett planeringsschema
för vfuterminen. ( någon form av bensinbidrag diskuteras till Börje) Kassabehållningen åir

ca 15000 kr. Att ta upp på klubbmötet den 16 januari, om det går att ombilda föreningen
så att Skutskär blir filial eller liknande. Synpunkter kan framföras.

8. Karl-Erik avslutade mötet.

Ordförande-&eå*
Sekreterare

Protokolljusterare
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SENIoRNET SKUTS XÅNrÄrVXENrrgY

Styrelsemöte 2020 13 januari kl 09.15 Plats biblioteket

Närvarande: Karl-Erik L. Börje L. Vailet H.

1. Mötet öppnades av Karl-Erik som önskade God Fortsäuning på nya året.

2. Val av justerare. Börje L valdes.

3. Föreningsstöd: Föreningen har erhållit ett föreningsstöd för ZAL9DO2A med 8000 lrr
som kommer att betalas ut under februari månad. ( för bl a social verksamhet)

4. Rapport från valberedningen angående val till årsmötet, det hoppades över p.g.a.
Sagas frånvaro.

\-/ 5. Det digitala samhället: Digidel med biblioteket 2020.DIGITAL WEEK 23-29 m;rs,
föreningen ska ha ett möte med personal, tid beståims inom en snar framtid. Vi hoppas
på ett samarbete med någon form av ekonomisk uppgörelse. Föreningen kan tänka sig
stälIa upp ca2-4 timmar i veckan.

'v 6. Årsmöte 202A:20 februari ett förslag fran styrelsen. Börje kollar intresse från medleilrnär
i GävIe. Lokal blir Biblioteket Skutskåir.

7. Öwiga frågor: Avslut av vårterminen, 28 apriL Börje har giort ett planeringsschema
för vårterminen. ( någon form av bensinbidrag diskuteras till Börje) Kassabehållningen är
ca 15000 kr. Att ta upp på klubbmötet den L6 januari, om det går att ombilda föreningen
så att Skutskär blir filial eller liknande. Synpunkter kan framföras.

8. Karl-Erik avslutade mötet.
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