
5EN IORN ET SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Styrelsemöte 2O2O-L2-02 kl L2.45 Zoom-möte

Deltagare: Börje L, Anne-Marie S, Henrik J (på telefon), Sven Lidström (adjungerad)

1. Mötet öppnades av Börje som hälsade alla välkomna.

2. Pga coronaläget hade vi mötet digitalt och testade plattformen Zoom. I stort fungerade det bra
och var lätt att förstå, men det trasslade med uppkoppling via mobiltelefon, och vid ett tillfdlle
bröts kontakten med en deltagare så mer testning behövs. Om vi ska använda Zoom i

undervisningen måste viteckna en licens, annars är användningen begränsad till 40 minuter.
Andra plattformar är Jitsi Meet, https://meet.iit.si som Sven kommer att testa, och Teamviewer.

3. Sven Lidström är kursledare för telefon/surfplatta i Gävle och har erfarenhet av "datorhjäIp".

4. Henrik valdes till att justera protokollet.

5. Coronaläget: 11 november beslutade styrelsen att pausa kursträffarna i Gävle och Skutskär. Kort
därefter stängde möteslokalerna ner, så vi kan inte ha Digital första hjälpen på plats i Skutskär
för tillfället. Vi får räkna med att inte kunna ha kursträffar på plats på ett bra tag eftersom
allmän vaccinering kan dröja tillframåt sommaren.

6. Genomgång av aktuellt läge iföreningen:

a. Vi enades om att gå vidare med utbildning pervideo/digital mötesplattform (vilket viockså
fått önskemål om från en av medlemmarna).

b. Vi beslöt att ställa in resten av terminen. Börje, Sven och Anne*Marie ägnar tiden fram tilljul
åt kursplanering, testa program osv, och har ett nytt möte inom ca tre veckor.

c. Den gemensamma terminsavslutningen med lunch får tyvärr också ställas in.

d. Hur starta upp 2021: Börje meddelar medlemmarna, via mail och hemsidan, om planerna

för våren så att de kan anmäla sig. Vi börjar sedan med videolänkar per mail, där Börje visar
t ex hur man ansluter till Zoom. Det finns också instruktioner på Youtube,

e. Förslag på nya datum för kursstart: januari, så snart det finns några videor/kursmaterial.

f. Utvärdering av höstens utbildningar vad gäller utbildningsinnehåll: Deltagarnas
bakgrundskunskaper varierar. Det behövs en grundkurs om hur man startar datorn eller
telefonen, installerar och organiserar sina appar osv, som görs i lugn takt över flera tillfällen
tills alla känner sig säkra. Sedan kan man fortsätta med olika ämnen i korta avsnitt: mappar,
fotohantering, Swish, att handla på nätet ... Önskvärt att fler kan vara kursledare för vissa

avsnitt. Sven tipsar också om "aha - alla hjälper alla" där en grupp kan träna tillsammans på

sådant som att ordna ikoner eller handla på nätet.

g. Ska utbildningen koncenkeras på ökad färdighet i det som är nödvändigt Ja, det är en viktig
del. Allt fler tjänster kräver att man använder dator/smart telefon. Annars riskerar man att
gå miste om saker, eller få extra kostnader för att t ex betala räkningar.

h. Hur tidsmässigt genomföra utbildningarna vad gäller kursdagar: det får vi återkomma till.

7. lnga övriga frågor.

8. Mötet avslutades.
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