SENIORNET SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Styrelsemöte Seniornet Skutskär 6 december 2O2l - Biblioteket, Skutskär
Deltagore: Börje

Anne-Morie

S, Kolle L (Henrik J 1-0

min på slutet). Adjungerad: Sago Melin.

12.
3.
4.
5.

Mötet öppnas.

6.

Coronaläget: just nu påverkas inte vår verksamhet av den nya omikron-varianten, vaccinpass,
regionala råd om munskydd osv, men nya rekommendationer och restriktioner kan komma. AIla
ansvarar för att vaccinera sig, och stanna hemma om man känner sig sjuk.

7.

Kursavslutning: sista kursdagen blir 9/L2.

8.

Avslutningsluncherna blir månda g l3l72i Skutskär (samling biblioteket 12.30 för färd till
Fiskecampingen i Älvkarleby) och tisdag L4ltZ i Gävle (samling 13.00 på restaurang Tennstopet).

9.

Utställningsmaterial: förslag på en "roll-up". Börje visar ett exempel från SeniorNet iTäby med
bild, infotext och kontaktuppgifter inkl QR-kod. En sådan roll-up skulle kunna placeras på
biblioteket i Skutskär och Studiefrämjandet i Gävle för att locka fler medlemmar, och användas
på mässor. Klubbmötesdeltagarna säger ja till att Börje undersöker pris osv. Gävle offset nämns
som möjlig leverantör.
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Karl-Erik Levin väljs att justera protokollet.

Dagordningengodkänns.
Föregående mötesprotokollgås igenom och godkänns.
Kassarapport: Vi har 42 L99 kr i tillgångar, tack vare inkomster från Digital första hjälpen, och
nya medlemmar. För tillfället har vi bara mindre utgifter; kontorsmateriel, arbetslunch osv.

10. Kursstart

och verksamhet våren 2022:

a. Vi börjar med ett styrelsemöte och planering av kursinnehåll, måndag 10/1.
b. Kursstart: 17ll- (skutskär)och 18/1(Gävle), inleds med ett klubbmöte.

c. Vecka 15 är det påskledigt.
d. Sista kurstillfällena blir ivecka 17, med avslutningslunchervecka
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18.

Planering av utbildningen våren 2022:

a
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"hantering" för sin surfplatte- och telefongrupp. Även för datorn behövs genomgång av
tangentbordet, hur musen resp styrplattan på en laptop fungerar.

b
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Måndagens kurser i Skutskär ligger kvar L0-12. Klubbmötet bestämmer.
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Årsmötet 2022blir måndag 28 februari. Det ger tid för medlemmarna att länlna in motioner;
Börje att förbereda verksamhetsberättelse, kassarapport, revisorernas och valberedningens
arbete. Lars Sjöström kan vara en kandidat till styrelsen.

L3.

övriga frågor:

a.

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

b.

Förslag att lägga

att det framgär att vi har utbildning även där.
Börje får kolla om SeniorNet Sweden eller Skatteverket har synpunkter.

till Gävle till klubbnamnet,

så
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