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Tid

23 november 2017 klockan 15 - 16

Plats

Huddinge huvudbibliotek

Närvarande:

Jan Wedlund, ordförande
KG Bjurlemyr
Sonja Kvål
Sven Niklasson
Kjell Odelberth
Birgitta Strinnlund
Irene Åkerlund

Frånvarande: -
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Mötet öppnas
Ordförande Jan Wedlund öppnar mötet och konstaterar att styrelsen är
beslutsför.
Val av justeringsperson
Förutom ordförande utses Kjell Odelberth till att justera dagens protokoll.
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Dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen.
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Föregående styrelsemötesprotokoll
Styrelsen godkänner protokollet från 29 september 2017.
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Rapporter
Ekonomi
Irene Åkerlund informerar om att saldot i föreningens bokföring uppgår till
närmare 18 000 kronor. Kommunens bidrag förväntas överföras inom den
närmaste tiden. Janne Wedlund bevakar ärendet.
Styrelsen tar upp frågan som väcktes vid föregående möte om att styrelsen bör
få ersättning för medlemsavgiften i föreningen.
Styrelsen beslutar att ordförande/ledamöter ska få ersättning för medlemsavgiften som uppgår till 250 kronor. Beslutet gäller för medlemsavgift som
betalats/ska betalas under 2017 och framöver. Irene Åkerlund får i uppdrag att
genomföra utbetalningarna mot verifikation/fakturaunderlag.
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Samverkan med ABF
Janne Wedlund informerar om att ABF har erbjudit oss att få använda/boka
Amelinsalen, i ABF-huset. Janne Wedlund återkommer med uppgifter om vilka
tekniska förutsättningar som finns i lokalen. Ett stort plus är att det finns tillgång till café i byggnaden.
Samverkan med ABF innebär bland annat att vi rapporterar antalet deltagare
(namn och personnummer) till ABF efter våra genomförda aktiviteter/cirklar
som omfattar minst tre tillfällen.
Föreningen Expose i Masmo
Janne Wedlund informerar om att han medverkat i programmet ”Hej Huddinge”
som är en talkshow, på inbjudan av Shabnam Ziaei Nikpour, ordförande i
föreningen Expose.
Föreningen har öppnat en lokal i bostadshuset Ormen långe i Masmo. Träning,
dans måleri och musik står på programmet och lokalen är öppen för alla åldrar.
Styrelsen diskuterar möjligheten att kunna använda/hyra lokalen för något/några
öppet hus under våren. Frågan tas upp igen på ett kommande möte.
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Öppet hus hösten 2017
Dagens öppet hus handlade om sociala medier med Sonja Kvål som föredragande. Det kom 14 besökare vilket är färre än vid höstens tidigare möten.
Höstens sista öppet hus är den 7 december och har temat ”Nyheter i ITvärlden”. Sven Niklasson och Janne Wedlund förbereder ett presentationsmaterial. Hela styrelsen får i uppdrag att lämna förslag till aktuella nyheter
som bör tas med i presentationen.
Höstens alla öppet hus:
Datum
14 september
28 september
12 oktober
26 oktober
9 november
23 november
7 december
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Tema
Nya ord och begrepp
Ios för Ipad
Android för plattor
Säkerhet o Bank iD
Smarta telefoner
Sociala medier
Nyheter

Ansvariga
Janne och Kjell
Janne och Kjell
KG och Janne
Sonja och KG
Kjell och Janne
Sonja och Irene
Sven och Janne

Halvdagsmöte 11 december 2017
Styrelsen bokar in ett halvdagsmöte för att slutföra arbetet med verksamhetsplan, budget och aktiviteter 2018.
Tid: 11 december 2017 klockan 13 - ca 16.30
Lokal: Huvudbiblioteket Huddinge.
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Inför våren 2018
Sven Niklasson presenterar förslag till mål för verksamheten, verksamhetsplan
och mall för budget samt aktiviteter våren 2018. Bilaga 1.

SeniorNet Huddinge
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Irene Åkerlund får i uppdrag att ta fram uppgifter för beräkning av medlemsintäkter med mera och kända kostnadsposter.
Med utgångspunkt från den preliminära aktivitetsplanen beslutar styrelsen om
datum för supportverkstad respektive öppet hus samt styrelsemöten våren 2018.
Vårens program för öppet hus färdigställs vid kommande möte.
Janne Wedlund bokar lokal för vårens aktiviteter och möten.
Verksamhet och möten våren 2018

8

Datum

Tid

Verksamhet

11 januari
25 januari
8 februari
22 februari
8 mars
22 mars
12 april
26 april
17 maj
31 maj

13 - 15
13 - 15
13 - 15
13 - 15
13 - 15
13 - 15
13 - 15
13 - 14.45
13 - 15
13 - 15

Supportverkstad
Öppet hus
Supportverkstad
Öppet hus
Supportverkstad
Öppet hus
Supportverkstad
Öppet hus
Supportverkstad
Öppet hus

Möten

Styrelsemöte 15 - 16
Styrelsemöte 15 - 16
Styrelsemöte 15 - 16
Årsmöte 15 - 17
Styrelsemöte 15 - 16

Rapport från cirkelverksamheten
Kjell Odelberth och Irene Åkerlund informerar om arbetet med den pågående
studiecirkeln om iPad. Cirkeln har åtta deltagare. Vissa tekniska problem har
uppstått med bland annat uppkoppling mot internet på biblioteket. Deltagarnas
förkunskaper varierar men det finns ett behov av att lära sig från grunden.
Lösenord är en viktig fråga. Deltagarna har uttryckt att de är nöjda med den
hjälp det fått.
Denna cirkel är ett pilotprojekt och har varit gratis för deltagarna. Styrelsen
diskuterar och ser positivt på en fortsättning av cirkelverksamheten men menar
att en avgift bör tas ut för kommande cirklar. Vidare är en förutsättning att
deltagarna tar med egen platta eller mobiltelefon.
Cirkelverksamheten kommer att diskuteras vidare på kommande möten.
Medlemmarna ska också kunna framföra önskemål om teman för cirklarna.
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Övrigt
Kommunens ansvar för digitaliseringen
Styrelsen noterar att det inte är lätt att hitta information om kommunens planer
för digitalisering av samhällstjänster sett ur användarnas perspektiv.
Janne Wedlund har tidigare tagit upp frågan om vikten att bjuda in politiker och
kommunala tjänstemän till ett möte för att diskutera det digitala utanförskapet
för en stor grupp äldre i kommunen. En viktig fråga är även behovet att en lokal
för föreningsverksamhet för seniorer i Huddinge.
Styrelsen konstaterar att angelägna frågor bör kommuniceras med Vibeke Bildt,
ordförande, kultur- och fritidsnämnden. Frågan diskuteras vidare på kommande
möte och ett brev till kommunen ska formuleras.

SeniorNet Huddinge
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Styrelsemöten våren 2018
Datum
25 januari
22 februari
22 mars
26 april
31 maj

Tid
15 - 16
15 - 16
15 - 16
15 - 17
15 - 16

Lokal
Huvudbiblioteket Huddinge

Årsmöte

Vid protokollet
Birgitta Strinnlund

Justeras

Jan Wedlund

Kjell Odelberth

SeniorNet Huddinge

