
SEN I ORNET SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Styrelsemöte 2OZl-Ot-19 kl 14.00 Zoom-möte

Deltagare: Börje L, Anne-Marie S, Henrik J

7. Mötet öppnades av Börje som hälsade alla välkomna.

2. Henrik valdes till att justera protokollet.

3. Vigick igenom föregående mötesprotokoll (från 2 december ZO2O!.

4. Styrelsen beslutade att godkänna föregående mötesprotokoll.

5. Kassarapport: kassatillgångarna är 27 642 kronor. Vi beräknar att få in pengar från SeniorNet
Sweden (en årlig inbetalning pä AOYo av medlemsavgifterna), och även ersättning från
Fritidsförvaltningen med sammanlagt L8 000 (varav 10 000 för Digital första hjälpen i Skutskär).

6. Coronaläget: vi kommer inte att kunna ha kurser på plats under den närmaste tiden. Börje
kontaktar biblioteket i Skutskär om hur det ska gå att köra Digital första hjälpen.

7. Genomförandet av utbildningarna i Skutskär och Gävle: 9 personer från både Skutskär och Gävle

deltar just nu i digital utbildning på att använda mötesverktyget Zoom. Under vecka 3 kommer
gruppen att diskutera hur ofta vi ska "ses"; hur långa mötena bör vara och vilka ämnen vi ska ta
upp. Börje kommer att kontakta de medlemmar som ännu inte deltar i utbildningen och erbjuda
dem att få Zoomutbildning så att de kan gå med. Börje kommer också att informera alla
medlemrnar om SeniorNet Swedens Zoomseminarium "lnternetrelaterade bedrägerier och hur
du kan skydda dig mot dem" den 29 januari.

8. Zoomkonto för kursledare: för närvarande använder vi en gratisversion av Zoom. Nackdelen är
att mötestiden är begränsad till 40 minuter, sen stängs mötet av. För att kunna ha längre möten
måste man ha en prenumeration på Zoom som kostar ca 200 kr/månad. Styrelsen bestämmer
att Börje tecknar en sådan prenumeration.

9. Årsmöte 2021.tprincip ska årsmötet hållas under februari, men det är inte möjligt att ha ett
möte på plats med många deltagare pga corona. S§relsen bestämmer därför att årsmötet
flyttas och genomförs vid en tidpunkt då vi kan ses minst 25 personer, senast i höst.

10. Remissvar SeniorNet Swedens framtidsgrupp: styrelsen gick igenom det svar som Börje har
förberett med input från några medlemmar och godkänner svaret. Texten finns hos Börje som
nu kommer att skicka in den till SeniorNet Sweden.

L1. TeamViewer är ett verk§g med vars hjälp man kan dela skärm och även tillfälligt gå in och styra
någons dator. Detta skulle göra det möjligt för Börje att ge digital första hjälpen på distans, och

att lösa problem med inställningar osv under digital utbildning. Det går att få en licens gratis via

SeniorNet Sweden.

12. Gemensam träffför medlemmarna i Gävle och Skutskär: eftersorn vi inte kunde ha kursavslut
med lunch i höstas föreslås att vi träffas på coronasäkert sätt för fika utornhus under våren. En

möjlighet är att också ha "fikastunde/' på Zoom.

13. Övriga frågor: Det finns en ny Digitantbok: "Din enkla guide till säker vardagsekonomi på nätet".
Vi undersöker hur vi kan erbjuda den till medlemmarna med en liten subvention på priset.

L4. Mötet avslutades.
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