
SENIORNET SKUTSKAR/ÄLVKARLEBY

Styrelsemöte Seniornet Skutskär/Älvkarleby 4 april 2022 -
Biblioteket, Skutskär (möte nr 4, 2022)

Deltagare: Börje Larsson, Anne-Marie Ström, Kalle Levin, Lars Sjöström, Henrik Juslin.

1. Mötet öppnas av vice ordförande Lars Sjöström som leder dagens möte.

2. Karl-Erik Levin väljs att justera protokollet.

3. Föregående mötesprotokoll gås igenom och godkänns.

4. Kassarapport: Börje delar ut det senaste kontoutdraget. Vi har 40 331 kr i tillgångar. Vi kommer

att få in 10 000 kr från kommunen för Digital Första hjälpen, och ca 7 000 kr från SeniorNet

Sweden för vår del av medlemsavgifterna.

5. Allmän information från Börje:

a. Hantverksföreningen i Gävle är intresserad av en IT-kurs för ca 60 deltagare till

hösten (7 september).

b. Planering kursavslut med gemensam lunch, 2 maj för Skutskär (och ev 3 maj i Gävle):

Restaurang Kungsådran på Laxön föreslås för Skutskärs lunch, och Åke Sjöberg att ta

emot anmälningar. För Gävles del kollar Börje med kursdeltagarna om de är

intresserade av att ansluta så att Gävle och Skutskär har gemensam lunch på

Kungsådran, eller om de föredrar lunch i Gävle.

c. Klubbmöten: styrelsen bestämmer att begränsa klubbmötena till uppstartsmöte i

början av terminen och information i samband med avslutningen; annars enbart kort

information eller möte vid behov. I övrigt utökar vi kursinformationen på hemsidan.

d. Kursstart till hösten: bättre att starta i september så att inte terminen blir så kort.

e. Styrelsen har arbetsmöte 4 maj i Gävle för att planera omorganisationen. Det lär

behövas ytterligare ett styrelse-/planeringsmöte under sommaren, och ett

styrelsemöte i början av september.

6. Omorganisation av föreningen; information från Börje:

a. Börje har haft ny kontakt med Studiefrämjandet. De skulle kunna ta hand om en del

administration för vår räkning, t ex söka föreningsstöd hos kommunen; betala ut

arvode och kilometerersättning och hantera administration av skatt och avgifter om

vi anlitar föredragshållare för kortare kurser på 6-9 lektionstimmar (specialkurser där

deltagarna betalar en avgift). Börje har ett nytt möte med dem 20 april.

b. Möjligheten att få mer hjälp av Studiefrämjandet kan tänkas göra att vi klarar oss

med en enklare omorganisation. Undersök möjliga samarbetsformer vidare.

c. SeniorNet Sweden har godkänt våra omorganisationsplaner i ett möte 21/3. De är

intresserade av mer information, och vill lägga ut information på sin hemsida.

d. Vi har redan flera dokument som rör omorganisationen. Undersök 365-plattform

(erbjudande från Seniornet Sweden) för att dela dokument inom styrelsen.

7. Övriga frågor:

a. Kalle jobbar på med medlemsgenomgången. Inte alla har e-postadress.

b. Hur hålla kontakt med medlemmarna, återfå gamla medlemmar och hitta nya?

c. SeniorNet Sweden har information/utbildning på Zoom 8 april kl 10-12 om

medlemssystemet ArcMember och annan föreningsinformation.

8. Mötet avslutas.
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