
SEN I ORN ET SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Styrelsemöte 2021-09-09 kl 10.00 Biblioteket, Skutskär

Deltogare: Börje L, Anne-Marie S, Voilet H. Adjungerode: Soga M, Åke S, örjan R.

1. Mötet öppnades av Börje som hälsade alla välkomna.

2. Kassarapport och info om sökt föreningsbidrag från Älvkarleby kommun. Vi har 30443 kr i
tillgångar. Börje har sökt föreningsbidrag (8000 kr) från Älvkarleby kommun, som normalt
utbetalas i februari, att användas t ex till kurser, ev en ny lpad. Vi räknar med ytterligare
inkomster i form av återbetalning av vår del av medlemsavgifterna från SeniorNet Sweden
(3736 kr) som görs när handlingarna från årsmötet är inskickade. Vi räknar också med att Börje
fortsätter lT Första hjälpen på biblioteket i Skutskär (måndagar 13-15), och att vi får 10000 kr
från Fritid Älvkarleby kommun för det. Detta skulle innebära totalt drygt 50000 kr.

3. Coronaläget: restriktionerna awecklas 29 september. Vi kan alltså starta utbildning på plats på
biblioteket i Skutskär och Studiefrämjandet i Gävle. Vi fortsätter att hålla avstånd, använda
handsprit osv.

4. Årsmötet hålls måndag 20 september kl 10 på biblioteket i Skutskär. De nödvändiga
handlingarna: redovisning, verksamhetsberättelse osv är klara. Saga ordnar förtäring.

5. Utbildning hösten 2021: Av föreningens 47 medlemmar beräknas drygt 10 kursdeltagare i
Skutskär, ca 1"4 i Gävle.

6. Kursstart i Skutskär blir måndag 4 oktober, med kurstillfällen kl 10-12 måndagar och torsdagar.
Kursstart i Gävle blir tisdag 5 oktober, med kurstillfällen tisdagar och torsdagar kl 13-15.

7. Börje kommer att göra en utbildningsplan tillsammans med handledarna Sven Lidström och
Helene Arvidsson. Vid kursstart diskuteras också önskemålfrån deltagarna. Utbildning i hur
digitala möten går till ger möjlighet för fler att våga delta i digitala kurstillfällen.

8. Mötet godkänner att s§relsen och de adjungerade medlemmarna bjuds på lunch 9/9.

9. övriga frågor: Diskussion om att klubbens verksamhet numera sker både i Skutskär och Gävle,
men "de nya" medlemmarna från Gävle deltar sällan i årsmöten och klubbmöten. Som en första
åtgärd bestämmer mötet att medlemmarna från Gävle ska erbjudas samåkning till årsmötet. En
uppdelning i två klubbar skulle kräva en styrelse även i Gävle. Just nu kämpar SeniorNet Sweden
med sjunkande medlemsantal (från 1OOO0 medlemmar till ca 6500) pga pandemin. Börje
kommer att delta i ett digitalt möte med SeniorNet Sweden om medlemsväruning, vilka
områden som är viktiga att undervisa om osv.

10. Mötet avslutades.
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