
SEN IORN ET SKUTSKÄR/ÅLVKARLEBY

§tyrelsemöte 2020-L0-05 kl 9.15 Plats: Biblioteket §kutskär
Närvarander Börje L, Henrik j, Anne-Marie S, Börje N, Vailet H

1. Mötet öppnades av Börje som hälsade alla välkomna.

2. Valav justerare: Henrikvaldes.

3. Kassatillgångarna är 38 043 kr efter inbetalningar från SeniorNet Sweden (vår del av

medlernsavgifterna) och ersättning för lT Första hjälpen, och utlägg för munskydd, handsprit
och desinfektionsmedel samt kontorsmateriel.

4. Verksamheten anpassas till coronaläget: vi håller minst 1-,5 meters avstånd, använder handsprit,
borden torkas av, kursledaren har handskar och munskydd. Personer med symptom stannar
hernma. I Skutskär: max 6 deltagare per kurstillfälle, i Gävle max 12.

5. SeniorNet Swedens digitala årsmöte: 95 personer deltog digitalt via Zoom. Förutom sedvanliga
ärenden, t ex val, diskuterades följande motioner:

a. Av medlemsavgiften på 250 kr har tidigare 60% gått åter till klubbarna. Detta ändras
så att fördelningen nu blir 50% till klubbarna och 50% till SeniorNet Sweden.

b. Medlemskap ska fr o m nu gälla per kalenderår, januari t o m december. Om man blir
medlem efter 1 september gäller medlemskapet året ut och nästa år.

c. Forumet på SeniorNet Swedens hemsida stängdes pga olämpliga inlägg. Det
bestämdes att forumet ska öppnas igen under förutsättning att alla använder
"nätetikett". lnläggen gås igenom av en moderator som kan ta bort olämpligheter.

6. Börje har haft lT Första hjälpen på biblioteket i Skutskär {måndagar 13-L5) vid tre tillfällen med
ca 3-4 besökare varje gång. Det finns också möjlighet till hjälp på distans.

7. Just nu är i.1, personer anmälda till höstens kurser i Skutskär (delas i två grupper) och 14
personer i Gävle {delas också i två grupper).

B. Utbildningarna genomförs rned följande regler:

a. Max 6 deltagare {Skutskär) Max 12 deltagare {Gävle)+ handledare (beror på storieken
av lokalen) 1.5 meter mellan deltagarna.

b. Ansiktsmask som deitagarna får vid kursstar"c

c, Handsprit finns tillgängligt
d. Kursledaren bär ansiktsmask och skyddshandskar
e. Känner deltagare sig sjuk: Stanna hemma I

f. Håll avstånd till varandra, och tvätta händerna

C. Bord och stolar kommer att vara avtorkade med desinfektionsmedel före kursstart.

9. Kursavslut med lunch för medlemmarna blk 7lL2 kl 11 i Skutskär; i Gävle B/12 kl L3".

10. Kommande styrelsemöten blir 2/3"1k|9.15, och 7112k110.0CI. Börje skickar ut dagordning i

förväg. Däremot går det inte att ha klubbmöten pga corona (for många närvarande). I stället
kommer styrelseprotokollet att skickas ut och medlemmarna kan ge synpunkter.

11. Ordförande och styrelseiedamöter kan få ersättning mot kvitto för t ex kontorsmateriel"
Styrelsen godkänner även att ordföranden får ersättning med 15 kr/mil för bilresor, och lunch i

samband med lT Första hjälpen.

12. Utrustning: Föreningen har för utlåning 5 st laptop och 1" lpad, och kan via Studiefrämjandet
låna 2 lpad och 2 laptop. För närvarande räcker det för att gencmföra verksamheten. Vidare
föreslås inköp av kursrnaterial, samt handledarutbildning.

13. Övriga frågor. Konsument Gästrikland har ett föredrag om "Handla smart på nätet" på

biblioteket i Skutskär onsdag 711"0 2AZA kl. 18:00-19:00 (föranmälan krävs).

1.4. Mötet avslutades.


