Protokoll

styrelsemöte
Seniorhuset Tumba
Kl. 13:00 12:e dec. 2018
Närvarande: Lars Erik Sjölund (LES), Owe Eriksson (OE), Eva-Britt Olsson (EBO),
Ulla Comérus (UC), Sune Nilsson (SN), Gunilla Sätterberg (GS), Krister Carlsson (KC),
Jan-Eric Conradsson (JEC), Bengt Gulin (BG), Bengt Andersson (BA).
Adjungerad: Eva Nylund (EN), Birgitta Strinnlund (BS).
Ej närvarande: Kurt Lundström (KL).
1. Mötet öppnas av ordförande LES. Vi passade på att gratulera Gunilla Sätterberg, som
utsetts till ”Årets volontär”. Denna utmärkelse har medfört att Gunilla intervjuats av ett
flertal tidnings-reportrar,en TV4-intervju i morgonsändningen den 5:e dec, omnämnande
på SeniorNet Swedens hemsida. mm. Gunillas utmärkelse har naturligtvis ”spillt över” på
vår förening, som fått mycket bra PR.
2. Dagordningen godkändes.
3. Mötesprotokoll från senaste styrelsemötet godkändes.
4. Ekonomirapportering. Ekonomin ser bra ut.
Skrivelser och rapporter.
a) Nordea har skickat en skrivelse till SNB angående möjligheten att ta del av våra

erfarenheter kring hur vi utbildar seniorer i digitala kanaler. EBO återkommer till
Nordea efter nyår.

5. Husmöte/PUB-afton
a. SNB stod som värd för PUB-aftonen den 22:a november. Inbjuden underhållare
var Björn Adelly, som berättade om ”Roliga människor han mött i Botkyrka”.
Aftonen var mycket uppskattad och välbesökt. För att i fortsättningen slippa
antydan om dålig städning efter en aktivitet så beslöts att vi fotar vid nästa
tillfälle när vi städat klart.
b. SNB håller i nästa Husmöte, som är den 31:a jan. Den 23:e maj står SNB som
värd för nästa Pubträff.
c. Måndagen den 17:e dec. kommer Veterankraft och installerar en takmonterad
projektor i PRO:s stora sal.

6. Kurser.
a. Kurs-schemat och kursplaneringen för vårterminen spikas på Handledarmötet
den 16:e jan kl 13 – i Seniorhuset.
b. OE meddelade att pilotkursen i 3 D-modellering/utskrifter i Xenters regi blev
lyckad. Om det blir en fortsättning så måste nya lärare skakas fram för Anthony
och Linus ger sig ut i näringslivet.
c. BS redogjorde för webbutbildningen MS Office 365-paketet/w10, som är
tillgänglig gratis för alla SeniorNet-medlemmar. Förslag är att var och en
registrerar sig och kikar på de olika avsnitten som finns tillgängliga.
d. Beslut tas på nästa styrelsemöte hur många Officelicenser, som skall köpas in.
7. Avrapportering
a. Idégruppen träffas den 14:e jan kl 10- i Hallunda för att spika teman för de fyra
fredagsträffarna i Tullinge respektive Hallunda. GS återkommer om lokal.
b. Beslöts att assisterande fredagsträffs-tekniker belönas med 100 kr per tillfälle.
c. KC tillsammans med KL, BS och UC har gjort en riskanalys över vad som händer
om någon/några av SNBs nyckelpersoner t.ex. EN och SN oförhappandes råkar ut
för något trubbel. Har vi ej en beredskap för att hantera det sämsta av alla
scenarion så kan tyvärr hela vår verksamhet braka ihop.
d. Marknadsföring. Beslöts att vi skall ha en ”tisdagsövning” på ICA Maxi i Eriksberg.
Prel. förslag: Tisdagen den 5:e febr. Följande kandidater anmälde sig som ”SNBambassadörer”: OE/GS/UC/BS/ LES/BA
8. Övriga frågor
a. Sammankallande i valnämnden. Vi har hittills inte fått napp på någon hugad
kandidat. Vi fortsätter sökandet.
b. Torsdagen den 10:e jan. kl 14-16:30 blir det ”Knutsfest” i Seniorhuset för oss och
våra medlemmar. BS/UC samordnar trevligheterna. Uppskattningsvis kommer
mellan 40-50 personer till festen.
c. EBO meddelade att vi nu har fått ett Swish-konto, som enkelt kan nås via en QRkod. Kostnad för kontot är 500 kr/år.
d. SeniorNet Södermalm har gett oss en inbjudan till ett möte den 9:e april kl 13-15.
KC närvarar på mötet.
e. JEC, som känner Ernst Brunner lite grann, gör ett försök att få kontakt med
honom för att kolla om han kan ikläda sig rollen som PUB-afton-underhållare.
f. Vår ordförande LES avslutade mötet och tillönskade styrelsen en God Jul och ett
Gott Nytt År! Ur julklappssäcken håvade han upp mycket vackert inslagna
julklappsböcker, som delades ut till var och en i styrelsen.
9. Nästa styrelsemöte: Torsdagen den 17:e jan. kl 13-15.
10. Justeras

-------------------------------------Lars Erik Sjölund

--------------------------------------Owe Eriksson

