
SENIORN ET SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Styrelsemöte Seniornet Skutskär 1 november 2O21, - Biblioteket, Skutskär

Deltagare: Börje L, Anne-Morie S, Henrik J, Kalle V.

t. Mötet öppnas.

2. Henrik Juslin väljs att justera protokollet.

3. Föregående mötesprotokoll gås igenom. Två kommentarer angående kassarapporten: vi har
inte fått föreningsbidrag från Älvkarleby kommun än. Däremot har vi fått dubbelt så mycket
som förväntat,7 636 kronor istf 3 736, från Seniornet Sweden som del av medlemsavgifterna,
eftersom utbetalningen täcker två år. Vi har också fått fler medlemmar, nu drygt 50.

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. Utbildning pågår i Skutskär (mändag 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. Beslutet tas på klubbmötet.

6. lnfo:

a. Börje presenterar en sammanfattning av information ifrån 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.

b. Beach flags: Börje har ordnat två Seniornetflaggor som kan användas vid möte och
vid deltagande i seniormässor.

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

undervisning baserad på Windows 10.

7. Avslutning med lunch (vecka 50). Mötet bestämmer att alla medlemmar ska bjudas. Henrik J

väljs att ta emot anmälningar och boka restaurang i Skutskär. Klubbmötet i Gävle 2 november
bestämmer vem som organiserar i Gävle.

8. Numera hålls klubbmöten både iskutskär (nästa möte U11 kl 10) och i Gävle (nästa z/tLkl L3l.

9. Det blir utbildning på den digitala plattformen Zoom, så att alla kan delta isådana möten.

10. Övriga frågor:

a. Finns behov av utbildning på sjukvårdsinfo/appar,texLl77? Region Gävleborg
kommer också med digitala sjukvårdstjänster - Anne-Marie tar reda på mer om det.

b. Vårstart? Bestäms på styrelsemötet idecember.

11. Mötet avslutas.
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