
SEI{IORNET SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Klubbmöten7,8 och 10 februari 2022 - Biblioteket, Skutskär resp Studiefrämjandet, Gävle

Nörvorande: 79 medlemmor iSkutskör och 27 medlemmor iGövle.

L. Mötet öppnas.

2. Ulla-Britt Lundin och lnger Thunegärd (Skutskär) och Sven Lidström (Gävle)justerar protokollet.

t.

Dagordningen godkänns.

Föregående mötesprotokoll gås igenom och godkänns.

Rapport från styrelsemötet 7 februari:

Vi har ca 31- 000 i kassan efter utgifter som t ex Zoomlicens och bankavgifter.
Pandemirestriktionerna slopas. Vi fortsätter hålla avstånd, handtvätt. Sjuka stannar hemma.
Vi har sökt bidrag från Studiefrämjandet i Gävle med ca 1100 kr för roll-upen där.
Många deltagare på utbildningarna (21 personer, nästan fullt, på lpad)därvi nu går igenom
grunderna. Digital första hjälpen i Skutskär populärt, men ska vara problemlösning, inte kurs.

Årsmötet blir 28/2 i Skutskär; deltagare från Gävle välkomna. Valberedningen är klar.
Föreningens medlemsanial nu närmare 60; en fördubbling på tre år.
Volontärer som kan leda kurser behövs. Normalt utan ersättning. Möjligen kan klubben ta ut
avgift för specialkurser och ge ledaren högst 999 kr (annars krävs skatt, avgifter osv).

Namnbyte för att inkludera Gävle: ett problem är att huvudverksamheten ska vara i den
kommun som ger bidrag. Möjlig lösning är att bilda en egen klubb, eller sektion, i Gävle.

Studiefrämjandet i Gävle föreslår att utöka verksamheten till Söderhamn och Bollnäs. De får i så

fall troligen också bli sektioner till huvudklubben Skutskär.
j. Handledarutbildningenblirsenare.
k. Föreningen söker bidrag hos regionerna mot digitalt utanförskap.
l. Marknadsföring: vi har nu beachflaggor och roll-ups för deltagande i seniormässor osv.

Biblioteket i Skutskär informerar om SeniorNet i tidningen Norra Uppland. Börje informerar om
klubben i Söderhamn 23 februari. Vi skulle behöva en broschyr om verksamheten.

m. Karl-Erik ansvarar för uppdatering av medlemsförteckningen (e-post, telefon, adress).

n. SeniorNet Sweden har ett seminarium om säkerhet 25 februari.

6. Övriga frågor:Skutskär: önskemålom rockhängare i möteslokalen. Börje kollar med biblioteket.

7. Mötet avslutas.
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