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L-

Ordförande l(-E levin hälsade yälkommen ach förklarade möJet öppnat.

Lb. Börje Larsson utsägs till sekreterare ftir mötet.

t.

Torbjörn Axmark utsågs till att justera dagens protokoll.

2.

Saga Melin, valberedningen, rapporterade att valberedningen var klar med sitt arbete infcir
ärsmötet 24februari,

3.

iiiivar-aride ieassör avgår vid ärsmötet. iletta innebär att

k*

nfi

bantkonto skall tecknas r
Swedbank octr anmälas till Afukarlebry Kommun och SeniorNet Sweden. Tiltträdande kassor,
H€fifit( inslln , sorn enligt valberedningens förslag skatl ingå i den nya styrelsen tecknar konto

titlsammans med ordförande för föreningen- Avgående kass<ir Torbjörn Axmark avslutar
tidigare konton och örrerför föreningens tillsångar tili det nya kontot i §wecoar"..

4.

Nuvarande kassörTorb!örn Axmark har genom sitt uppdrag som kassör innehatt en internet
uppl(oppling tecknat med Telia. Abonnemanget avslutas genom Torbjörn Axmarks försorg.

5.

Förenfngen utför lT-fcirsta hjälpen på biblrbteket måndaga r L3-Ll.Äktiviteten hartillkommit i
samråd med Biblioteket Skutskär ( Jessica) och skallfortgå februari månad, tiil en borlan.

utvärderrtg osh ev fortsättning. Föreniogen får en ersättrring {-10000 krl
för de!!a. Börie Larsson och en till ur föreningen deltar.

$ter

6.

L

de-t så sker en

Äldre dokument, skrivelser, foton, protokoll mm skall bevaras. Viktigt för att kunna visa på
föreningens hrlstoria, men även för attfölja de bestämmelser som finns angäende arkivering.

7. Vid åfsmötet den 24 februari bfuderföreningen dettagarna på smörgås med ffi'fu och the.
tog på sig ansvaret för att inhandla nödvändiga ingredienser samt kontal<ta
äJbtietekets personal angående möjlighet att koka kaffe och thevatten,
Saga Melin

8.

Under övrlga frägor så informerade B«irj,e larsson om att han inbjudits till en workhop som
2l februari. Syfte att lyfta fram äldres behöv vao

Gävle kommun Kultur och Fritid håller den
gäller dela{<t§hct i ff samhället

Eftersom vi genomfor utbildningar både i §kutskär oeh Gävle så kanske klubben ska

genomföra ett namnbyte på kluhben, forslag SenNet Skutskär/Gävle. Efter diskussion så
beslöts ätt vi undei§ök€r vidårå vad köri§ekveRsåriiå skulle bli. Till exeraBcl ny ansökän till
skatteverket att bilda ideell förening, SeniorNet Swedens syn på detta.
Börje beviljas reseersättning med 100 kr/dag som han deltagit i verksamhet i Skutskär en4
tidigare s§relsebeslut. Hille-S*utgkär tor 80 km. Faktura med spec lämnas till Föreningen.

