
SENIORNET SKUTSKÄR/ÄTVKARLEBY

Klubbmöten 1 och 2 november 2O2l
Biblioteket, Skutskä r resp Stu dief rä miandet, Gävle

Nöruordnde:74 medlemmar iskutskör och 73 medlemmor iGövle,

t. Mötet öppnas.

2. lnger Larsson (Skutskär) och Lars Jöving (Gävle) väljs att justera protokollet.

3. Föregående protokoll gås igenom. Angående kassarapporten: vi har inte fått föreningsbidrag

från Älvkarleby kommun än. Däremot har vi fått mer än förväntat, 7 636 kronor istf 3 736,frän
Seniornet Sweden som del av medlemsavgifterna, eftersom utbetalningen täcker två år.

4. Kassarapport: Vi har just nu 43 591 kr i tillgångar efter att också ha fått in 10 000 för Digital

första hjälpen på biblioteket i Skutskär.

5. Antal medlemmar är nu drygt 50, en uppgång från förra årets 47.

6. Utbildningen pågår i Skutskär (måndag och torsdag kl 10-12) och Gävle {tisdagar och torsdagar

kl 13-15; telefon/surfplatta på tisdagar och dator på torsdagar).

Frågan är om utbildningen i Skutskär ska delas upp så att man kan gå antingen måndagar eller

torsdagar, då torsdagsmötet krockar med släktforskning som flera medlemmar deltar i. Mötet i

Skutskär väljer den lösningen och gör en indelning med 7-8 personer per dag. Det blir samma

kursinnehåll båda dagarna så man kan växla dag om man får förhinder på sin vanliga dag.

7. lnfo:

a. Börje presenterar en sammanfattning av informationen från lnternetstiftelsens

rapport, speciellt med tanke på äldres användning av datorer/internet/e-tjänster och

oro för bedrägerier. Han har skickat länk till en entimmes video från dem.

Nya handledare är alltid välkomna så att vi kan utöka Seniornets utbildningsinsatser.

h. Beach flags: Börje har ordnat två Seniornetflaggor som kan användas vid möten och

vid deltagande i seniormässor.

c. Börje har presenterat Windows 11. Vi fortsätter tills vidare med undervisning

baserad på Windows 10 (klubbmötesbeslut i Skutskär och Gävle).

8. Numera hålls klubbmöten både i Skutskär och Gävle.

9. Det blir utbildning på den digitala plattformen 7oom, så att alla kan delta i sådana möten.

10. Övriga frågor:

,- a. En del som hör talas om Seniornetkurserna törs inte gå med eftersom de tror att de
I kan för lite. Börje påpekar att alla är välkomna oavsett förkunskaper - vi lär oss

tillsammans ien trygg miljö.

b. Avslutning med lunch (vecka 50). Alla medlemmar ska bjudas. Henrik J väljs att ta

emot anmälningar och boka restaurang i Skutskär (måndag 13 december). I Gävle tar
Anne-Marie emot anmälningar till lunchen tisdag 14 december (kl 13). Restauranger

på förslag i Gävle är Karlssons, Tennstopet eller Kvarnen'
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