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SENIORN ET SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

I

Klubbmöten 6 och 7 december ZOZL
Bi bl ioteket, Skutskär resp Studiefrämja ndet, Gävle
Narvoronde: 9 medlemmor

i

Skutskör och 11 medlemmar i Gövte

1.

Mötet öppnas.

2.

Karl-Erik Levin (skutskär) och .lan Lundström (Gävle) väljs att.jr-siera

3.

Föregående protokoll gås igenom och godkänns.

4.

Kassarapport: Vihar 42199 kr itillgångar, och f n bara mindre r:g ner som kontorsmaterieloch
luncher för kursledare. Vi kommer att få in ytterligare 10 00C l.r'rz^ Älvkarleby kommun ivår
för digitalförsta hjälpen iskutskär. En god ekonomiär bra. Stor-: .r ubbar hart ex möjlighet att
ge arvode för föreläsningar. Ett annat användningsområde är ln':.-ationsmaterial.

5.

Coronaläget: just nu påverkas inte vårverksamhet av den nya or .r -l^-.,arlanten, vaccinpass,
regionala råd om munskydd osv, men nya rekommendationer or- -:strixtioner kan komma. Alla
ansvararförattvaccinera sig, och stanna hemma om man känn:- s; sjuk.

6.

Kursavslutning. sista kursdagen blir 9/12.

7.

Avslutningsluncherna blir måndag 13/t2i Skutskär (samling bib rcie<ei 12.30 för färc till
Fiskecampingen iÄlvkarleby)och tisdag 1.4/tzi Gävle (samling 13 c.j :å :es:eura.: -e^nstopet)

rrc:oxc

et.

Utställningsmaterial: förslag på en "roll-up". Börje visar ett exempel från SeniorNer iia:, -ed
bild, infotext om klubbens verksamhet och kontaktuppgifter inklQR-kod. En sådan roti-up s<uil-.
kunna placeras på biblioteket i Skutskär och Studiefrämjandet iGävle för att locka fler
medlemmar, och användas på mässor. Klubbmötesdeltagarna säger ja till att Börje undersöker
pris osv. Gävle offset nämns som möjlig leverantör.
9.

Kursstart och verksamhet våren 2022:

a.
b.
c.
d.
e.
t.
10.

Vi börjar med ett styrelsemöte och planering av kursinnehåll, måndag 10/1.
Kursstart: L7/L (skutskär) och 18/1 (Gävle), inleds med ett ktubbmöte.
Tid förtorsdagskurserna iskutskär foreslås ändras till 9-11. Detta eftersom Börje har ku-s
Gävle på eftermiddagen, och det behövs tid för ev extrah.jälp i Skutskär samt transport tli
Gävle. Mötet säger ja till förslaget.
Vecka 15 är det påskledigt.
Sista kurstillfällena blir ivecka 17, med avslutningsiuncher,,,ecka LE.
Årsmötet blir 28/2. Medlemmarna kan skicka 'n moticner med förslag om saker att ta upp
saga och Ulla-Britt är valberedning. Det behövs n!,a sry,relsemedlemmar.

Förslag på att lägga tillGävle till klubbnamnet, så att det framgår att vi har utbildning även där.
Klubbmötet röstar ja och ber Börje undersöka om SeniorNet Sweden eller Skatteverket har

synpunkter.
11.

Övriga frågor:

a.

Det är viktigt med baskunskaper som bank-lD, Swish, 1177 och internetsäkerhet. Sver
Lidström har två timmar ämnesutbildning och en timme grundläggande "hantering' .c: s surfplatte- och telefongrupp. Även för datorn behövs genomgång av tangentbordet .;.
musen resp styrplattan på en laptop fungerar. Mötet instämmer.

b.

Planer att ordna en utbildning för handledare som kan avlasta kursledaren med praktisk
hjälp till eleverna.

12. Mötet avslutas.
VAND

