
  

    

 

   Protokoll  
                  Styrelsemöte 
                                2017-06-01 
 
 

 Styrelsemöte SeniorNet Huddinge  
 

Tid 1 juni 2017 klockan 13 - 14 

 

Plats Huddinge huvudbibliotek 

 

Närvarande: Jan Wedlund, ordförande 

Sonja Kvål 

Sven Niklasson 

Kjell Odelberth 

Birgitta Strinnlund 

KG Bjurlemyr 

Irene Åkerlund 

 

 

Frånvarande:  -  

 

        

1 Mötet öppnas 

Ordförande Jan Wedlund öppnar mötet. Samtliga ledamöter är närvarande. 

 

2 Val av justeringsperson 

Förutom ordförande utses KG Bjurlemyr till att justera protokollet. 

 

3 Dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen. 

 

4 Föregående styrelsemötesprotokoll 2017-04-20  

Styrelsen godkänner protokollet från årsmötet, protokollet från det konstitu-

erande styrelsemötet samt protokollet från det extrainsatta styrelsemötet. 

Samtliga daterade 2017-04-20.  

 

5 Rapporter 

 

Årsmötet  

Styrelsen konstaterar att årsmötet genomfördes på ett korrekt och bra sätt och 

med en angelägen presentation om ID-kapning. Styrelsen noterar dock att få 

medlemmar kom till mötet.  

 

Ekonomi  

Irene Åkerlund informerar om att saldot i föreningens bokföring uppgår till 

9 723 kronor.  

 

Uppgifter till Skatteverket ska lämnas inom kort. Jan Wedlund åtar sig att 

lämna efterfrågade uppgifter till Skatteverket.  
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Samverkan med andra föreningar 

Styrelsen inleder en diskussion om fördelarna med att samverka med andra 

föreningar och eventuella andra organisationer. Diskussionen handlar även om 

att identifiera lämpliga aktiviteter för framtida samarbeten.  

 

Viktigt är att värna samarbetet med kommunen och främst biblioteket som 

bistår med lokaler och mycket annat.  

 

Seniorveckan i Huddinge 

Närmast i tiden ligger att delta i Huddinge kommuns seniorvecka som går av 

stapeln den 4 - 8 september 2017. Styrelsen konstaterar att ingen anmälan är 

gjord och Irene Åkerlund får i uppdrag att kontakta biblioteket som tidigare 

medverkat till att göra en anmälan.  

 

Styrelsen framhåller att det är viktigt att SeniorNet Huddinge syns och hörs på 

seniorveckan i likhet med vad man gjort tidigare.  

 

Inför Seniorveckan ska programbladet för hösten tryckas upp så att det kan 

delas ut. Sven Niklasson åtar sig att svara för att en upplaga kan tryckas.  

 

Alla i styrelsen som har möjlighet att närvara på seniorveckan kan bidra på 

olika sätt och målsättningen är att ha en bemanning så långt det går.  

 

 

6 Inför hösten 2017 

Styrelsen diskuterar möjligheten att vara två personer som presenterar gärna  

i dialog vid respektive öppet hus under hösten.  

 

Datum Tema Ansvariga 

14 september  Nya ord och begrepp Sven, Janne o Kjell 

28 september  Ios för Ipad  Irene och Janne 

12 oktober Android för plattor KG och Janne 

26 oktober Säkerhet o Bank iD Sonja och KG 

9 november  Sociala medier Sonja och Irene 

23 november Smarta telefoner Kjell och Janne 

7 december Nyheter  Sven och Janne 

 

Introduktion vid öppet hus  

En kort introduktion ska hållas vid varje öppet hus. Lämpligt är att också visa 

hur man anmäler sig som medlem på webben.  

 

Nyhet vid varje Öppet hus 

Styrelsen diskuterar även förslag om att vid varje öppet hus ta upp en nyhet 

inom IT-området (gärna en pryl). Här kan alla bidra.  

 

Cirkel för fördjupning av ett tema 

Styrelsen tar upp frågan om att teman vid önskemål från besökare på öppet hus 

ska kunna generera en cirkel för fördjupning. Styrelsen ser det som en naturlig 

utveckling av verksamheten.  
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7 One Drive 

Styrelsen har tidigare diskuterat att använda One Drive (molntjänst) som 

gemensamt arkiv (en mapp) för verksamhetens handlingar, bilder och 

dokument.  

 

Utgångspunkten är att det ska vara en tjänst som föreningen står för och kopplas 

till SeniorNet Huddinges mailadress. Den ska ligga helt skild från eventuella 

privata molntjänster.  

 

Janne Wedlund får i uppdrag att ta fram en lösning för gruppen och ha en 

genomgång av förslaget på ett kommande möte. 

 

8 Öppet hus 18 maj 

Styrelsen noterar att öppet hus med tema Bokning på nätet, den 18 maj, föll väl 

ut. Det var många frågor när Sven Niklasson och Sonja Kvål hade en gemensam 

och uppskattad presentation.  

 

9 Styrelsemöten hösten 2017 

2017-08-31 klockan 15.00 

2017-09-28 klockan 15.00 

2107-11-23 klockan 15.00 

 

10  Övriga frågor  

Uppgifter om SeniorNet Huddinge på kommunens webb om föreningar behöver 

uppdateras. Jan Wedlund kontaktar webbansvarig.  

 

Påskrifter av protokoll. Samtliga underskrivna protokoll samlas i en 

styrelsepärm.  

 

 Vid protokollet  

 

 

Birgitta Strinnlund 

 

Justeras  

 

 

 

Jan Wedlund                                                    KG Bjurlemyr 
 

  


