
  

    

   Protokoll  
                  Styrelsemöte 
                                2017-09-28 
 
 

 Styrelsemöte SeniorNet Huddinge  
 

Tid 28 september 2017 klockan 15 - 16 

 

Plats Huddinge huvudbibliotek 

 

Närvarande: 

 

 

 

 

Jan Wedlund, ordförande 

KG Bjurlemyr 

Sonja Kvål 

Sven Niklasson 

Kjell Odelberth 

Birgitta Strinnlund 

 

Frånvarande:  Irene Åkerlund  

 

        

1 Mötet öppnas 
Ordförande Jan Wedlund öppnar mötet och konstaterar att styrelsen är 

beslutsför.  

 

2 Val av justeringsperson 
Förutom ordförande utses Sonja Kvål till att justera protokollet. 

 

3 Dagordning 
Styrelsen godkänner dagordningen. 

 

4 Föregående styrelsemötesprotokoll  
Styrelsen godkänner protokollet från 2017-08-31. 

 

5 Rapporter 
Ekonomi  

Janne Wedlund informerar om att saldot i föreningens bokföring uppgår till 

närmare 19 000 kronor efter att återbetalningen av medlemsavgifter (två 

omgångar) från SeniorNet Sweden är bokförd. Kommunens bidrag förväntas  

överföras inom den närmaste tiden.  

 

Styrelsen diskuterar om styrelsens ledamöter ska få ersättning för medlems-

avgiften (250 kronor). Vanligt förekommande i andra klubbar. Janne Wedlund 

återkommer i frågan.  

 

Samverkan med andra föreningar 

Styrelsen har vid de två senaste mötena diskuterat möjligheten att samverka 

med andra föreningar/organisationer och Janne Wedlund har i uppdrag att 

kontakta ABF för att boka ett första möte för att diskutera förutsättningarna för 

ett eventuellt framtida samarbete.  
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SeniorNet Huddinge 

 

Janne Wedlund informerar om att det har skett en personalförändring på ABF 

och Maria Asplund Sandell som nyligen tillträtt som ny verksamhetsledare är 

den person som han kommer kontakta.  

 

Till mötet kallas styrelsens ledamöter och en inbjudan går även till Erika 

Hjalmarsson, vår kontaktperson på biblioteket.  

 

6 Inför hösten 2017 
Sonja Kvål informerar om att hon har förhinder den 9 november då Öppet hus 

var planerat att handla om Sociala medier. 

 

Styrelsen beslutar att Sociala Medier byter plats med Smarta telefoner i  

kalendern. Det innebär att öppet hus om Smarta telefoner är den 9 november 

och öppet hus om Sociala medier är den 23 november.  

 

Datum Tema Ansvariga 

14 september  Nya ord och begrepp Janne och Kjell 

28 september  Ios för Ipad  Janne och Kjell 

12 oktober Android för plattor KG och Janne 

26 oktober Säkerhet o Bank iD Sonja och KG 

9 november  Smarta telefoner  Kjell och Janne  

23 november Sociala medier Sonja och Irene 

7 december Nyheter  Sven och Janne 

 

Reflektioner från öppet hus 

Styrelsen diskuterar betydelsen av att  

• Ge en kort välkomnande inledning, visa hur man blir medlem och ange 

hålltider (när kaffepausen är etc.).  

• Lägga in tid för frågor vid varje tillfälle (även för viss praktisk hjälp). 

• Hålla tiderna för delmomenten 

• Presentera en nyhet inom IT-området (gärna en pryl) varje gång 

• Ha en fungerade ljudanläggning  

• Anpassa presentationen så att målgruppen som inte har så goda förkun-

skaper ska kunna tillgodogöra sig informationen.  

 

Sven Niklasson och Janne Wedlund får i uppdrag att ta fram förslag på bärbar 

ljudanläggning med prestanda så att alla besökare har möjlighet att höra både 

föredrag och diskussioner.  

 

Styrelsen diskuterar behovet av att få en bild av besökarnas förkunskaper för att 

kunna anpassa presentationen på bästa sätt. Målgruppsanpassning är en viktig 

fråga för styrelsen att diskutera vidare.  

 

För att undvika kö till kaffet, kan vi underlätta genom att servera och ha en 

vattenkokare till. Irene Åkerlund får i uppdrag att köpa en ny vattenkokare.  

 

Vid dagens Öppet hus deltog 28 personer.  
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Cirkel för fördjupning av ett tema 

Vid dagens Öppet hus om iPad framkom att det finns önskemål om få delta i en 

cirkel för att få tillfälle att närmare gå igenom och hjälpa varandra med hur man 

använder en iPad. Sju personer anmälde direkt intresse för att delta.  

 

Irene Åkerlund och Kjell Odelberth får i uppdrag att leda en cirkel om iPad. 

Datum och tid för cirkeln som ska omfatta 2 - 3 tillfällen under hösten bör 

bestämmas så snart som möjligt.  

 

Styrelsen ser detta som en pilot för cirkelverksamhet och eftersom deltagarna 

inte i förväg har fått någon prisuppgift beslutar styrelsen att ingen avgift ska tas 

ut för piloten.  

 

7 Molntjänst  
Janne Wedlund har skickat ut inbjudan till styrelsen angående tillgång till 

föreningens gemensamma arkiv i Google Drive.  

 

Eftersom vissa frågetecken kvarstår får Janne Wedlund i uppdrag att göra en 

ny inbjudan till samtliga.  

 

8 Seniorveckan i Huddinge 
Janne Wedlund informerar om Huddinge kommuns seniorvecka som gick av 

stapeln den 4 - 8 september 2017. På plats var Janne Wedlund och Birgitta 

Strinnlund. Vår förening hade tillgång till en utställarplats i Sjödalsparken på 

fredag/avslutningsdagen den 8 september. Närmast intill stod utställarna för 

ABF och Veteranpoolen.  

 

Sammanfattningsvis var aktiviteten lyckad på flera sätt. Det var en ström av 

besökare som fick information om vår verksamhet och inbjudan till vårt höst-

program. Vi samtalade även med politiker och andra föreningars representanter. 

Alltid angeläget att föreningen syns och hörs i offentliga sammanhang.  

 

9 Övrigt  
Janne Wedlund väcker frågan om att senare under hösten förbereda för och 

bjuda in politiker till ett möte/en aktivitet.  

 

Styrelsen tar upp frågan om vem/vilka som har/bör ha tillgång till föreningens 

inkommande mail och vem/vilka som ska svara.  

 

 Styrelsemöten hösten 2017 

 

2017-11-23 klockan 15.00. 

Lokal: Huvudbiblioteket Huddinge.  

 

 Vid protokollet  

Birgitta Strinnlund 

 

Justeras  

 

Jan Wedlund                                                    Sonja Kvål 
 


