
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

sENroRN ET SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Styrelsemöte 2020-08-31 kl 10.00 Plats: Biblioteket Skutskär

Nårvarande: Börje L, Henrik J, Anne-Marie 5, Karl-Erik L (adjungerad)

Mötet öppnades av Börje som hälsade alla välkomna till höstens första möte.

Val av justerare: Henrik valdes.

Dagordningen gicks igenom och godkändes.

Kassarapporten presenterades av Börje. Tillgångarna ligger på 30 003 kr. Föreslagna
användningsområden: inköp av datorer och ev utbildningsmaterial; ledarkurser.

Antal medlemmar: 55. Möjlighet att rekrytera fler speciellt i Gävle.

Ansökan Föreningsbidrag2O2Ol?021: styrelsen godkänner Börjes förslag, inkl att söka
I000 kr i bidrag för inköp av datorer och l-pad {tillkommer en egen insats på 4 000 kr).

SeniorNet Swedens årsstämma 2020 (10 september) blir digital. Börje kommer att
delta. Vi gick igenom motionerna: Motionerna 1-3 gäller SeniorNets Forum, som för
närvarande är stängt pga oenighet om "olämpliga" inlägg. SeniorNet Skutskär kommer
att rösta för att det ska finnas ett forum, men med en moderator. Motion nr 4 föreslår
nya kategorier för medlemsavgift som bl a skulle innebära en sänkning av avgiften,
samt förslag att SeniorNet Swedens utbetalningar till lokalklubbarna ska ske fyra
gånger per år. Styrelsen beslutar att rösta för bibehållande av nuvarande
medlemsavgift och nuvarande antal utbetalningar per år.

Planering av utbildning i Skutskär och Gåvle hösten 2020: Vi föreslår kursstart första
veckan i oktober, med tanke på coronaläget med riktlinjer och försiktighetsåtgärder:

a. Handsprit finns tillgänglig
b. Bord osv torkas av före och efter kurs
c. Munskydd och handskar används av kursledaren och finns tillgängliga för deltagarna
d. Deltagande sker med personligt ansvar enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer
e. Antal deltagare begränsas beroende på lokal för att kunna hålla säkerhetsavstånd.

Detta innebär 6 personer i Skutskär, och 12-15 personer i Gävle (Börje kommer att ha
möte med Studiefrämjandet Gävle om detta).

t. Förslaget är att skapa mindre grupper; troligen behövs då fler handledare. Börje
kontrollerar intresse bland tidigare deltagare att fortsätta, och önskemål om
inriktning och ämnen att ta upp. En arbetsgrupp bestående av Börje, Lena, Anne-
Marie och Sven Lidström (som sköter digital första hjätpen på Gävle bibliotek) träffas
under september för att planera utbildningen.

9. Styrelsen röstar för att klubben bjuder närvarande styrelsedeltagare på lunch.

10. Övriga frågor: beslutas att föreningen sköter Digital första hjälpen på biblioteket i Skutskår,
måndagar kl 13-15 med Wå personer från klubben, mot en ersättning. Börje deltar, men Kalle
önskar bli ersatt.

11. Mötet avslutas.
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