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Styrelsemöte Seniornet Skutskär 7 februari 2A22 - Biblioteket, Skutskär
Deltogare: Börje
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L,

Anne-Marie S, Kolle L, Henrik

J.

Adjungerod: Soga Melin.

Mötet öppnas.
Karl-Erik Levin väljs att justera protokollet.

Dagordningengodkänns.
Föregående mötesprotokollgås igenom och godkänns.
Kassarapport: vi har 3L 498 i tillgångar. Utgifter har varit t ex L 745 kr för en (årlig) Zoom-licens,
och 1 562 kr i bankavgifter. Vi väntar 16 000 kr i föreningsstöd från Älvkarleby kommun och
10 000 kr för Digital forsta hjälpen i Skutskär.

6.

Pandemirestriktionerna slopas för vaccinerade fr o m onsdag 9 februari. Vi fortsätter hålla
lagom avständ, använda handsprit och att den som är sjuk stannar hemma.

7.

Skrivelse till Studiefrämjandet: Börje har sökt ekonomiskt stöd från Studiefrämjandet i Gävle för
den roll-up som beskriver föreningens verksamhet, i Studiefrämjandets lokaler och vid
utställningar iGävle med omnejd.

8.

Pågående utbildning: ca 20 deltagare i Skutskär; i Gävle ca 10 på datorkursen och 21 st på
lpad/telefon, vilket är nära taket för deltagare. Medlemsantalet nästan 60 st. Utbildningen
foku3erar just nu på grunderna. Börje och Sven kontaktar respektive regioner för att ordna
information om !177 (blir troligen på kvällstid och öppet för allmänheten). Digital första hjälpen
i Skutskär populärt, men behöver klargöras att det handlar om problemlösning, inte utbildning.

9.

Lägesrapport förberedelser inför årsmötet 28/2 i Skutskär: Börje ber styrelsen kolla
verksamhetsberättelsen och fortsätter på den ekonomiska rapporten. Valberedningens arbete
är klart. Saga ställer upp och ordnar kaffe/te och smörgåsar till ca 20 personer.

10.

Föreningens utveckling, namnbyte, handledare, volontärer, söka bidrag, deltagande
seminarier/utställningar, marknadsföring, våra begränsningar:

i

a.

Medlemsantalet och kursdeltagandet ökar, och det finns förslag om utvidgning
andra orter (se under Övriga frågor). Men för att kunna växa behöver klubben
kursledare, handledare och volontärer.

b.

Vi behöver se över ansvarsfördelningen i styrelsen. Just nu gör ordföranden mycket.
Sekreteraren tar över administration av hemsidan, och dokumentadministration.
Styrelsen bör ocksä delta mer iSeniorNet Swedens föreningsseminarier på Zoom.

c.

Ett namnbyte skulle klargöra att klubben också har verksamhet i Gävle. Ett problem
är att Skutskär och Gävle tillhör två olika kommuner och län. Vi får föreningsbidrag
från Älvkarleby kommun, men inte från Gävle. Lösningar kan vara att bilda sektioner,
ha två s§relser, byta till ett generellare namn som "SeniorNet Södra Norrland" ...
Börje fortsätter att utreda.

d.

Börje kommer att hålla en utbildning för handledare, dvs personer som avlastar
kursledaren genom att hjälpa deltagare att lösa hanteringsproblem, och instruera så

till

att deltagaren hittar rätt och kommer vidare.

e.

Volontärer: finns det medlemmar med specialkunskapel som t ex kan hålla
specialkurser?

f.
g.

Ledarna ställer upp gratis. Ersättningar skulle medföra administration av skatt osv. En
möjlighet är att som andra klubbar hålla specialkurser (typ foto, släktforskning) mot
avgift, där ledaren får 50%. Arvoden under 1000 kr behöver inte deklareras.
Undersök möjlighet att söka bidrag til! studiematerial, lokalhyra osv.

