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Styrelsemöte
2018-01-25

Styrelsemöte SeniorNet Huddinge
Tid

25 januari 2018 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 Sonja Kvål till att justera dagens protokoll.
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Dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen.
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Föregående styrelsemötesprotokoll
Styrelsen går igenom och godkänner protokollet från 23 november 2017.
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Rapporter
Ekonomi
Irene Åkerlund informerar om att föreningens behållning från 31 december
2017 uppgår till drygt 18 000 kronor.
Ekonomihandlingar och förslag till årsberättelse inför årsmötet 2018 redovisas
på kommande möte.
Samverkan med ABF
Irene Åkerlund informerar om sitt möte med ABF angående rapportering av
våra aktiviteter och den ersättning vi kan erhålla för genomförda cirklar och
öppet hus aktiviteter. Cirklar ska omfatta minst nio studietimmar fördelade på
ett antal studietillfällen.
Irene Åkerlund har styrelsens uppdrag att svara för rapporteringen till ABF.
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Öppet hus våren 2018
Dagens öppet hus handlade om e-post leverantörer med Janne Wedlund och
Sven Nicklasson som föredragande. Det kom ett 25-tal besökare.
Styrelsen konstaterar att öppet hus för våren är under kontroll. Teman och
föredragande ligger kvar enligt planen. Lokalen är fortsatt på: Huddinge
huvudbibliotek.
Datum

Tid

Verksamhet

Möten

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

13 – 14.45
13 – 14.45
13 – 14.45
13 – 14.45
13 – 14.45
13 – 14.45
13 – 14.00
13 – 14.45
13 – 14.45

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

Styrelsemöte 15 - 16
Styrelsemöte 15 - 16
Styrelsemöte 15 - 16
Årsmöte 14 - 15
Styrelsemöte 15 - 16

Styrelsen diskuterar att eventuellt korta tiden för öppet hus den 26 april för att
kunna tidigarelägga årsmötet.
Programblad våren 2018.
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Mål och verksamhetsplan 2018
Mål
SeniorNet Huddinges huvudmål är att: Främja seniorers förmåga att använda
den moderna IT-teknik som är nödvändig i dagens samhälle och bidra till att de
som idag står helt utanför det digitala samhället blir delaktiga.
Verksamhet 2018
 Vi arbetar ständigt med att utveckla föreningen och kontakten med
medlemmarna.
 Vi kommunicerar aktuella IT-frågor på öppna träffar.
 Vi ger service och praktisk hjälp med att hantera utrustning och introducera
smarta lösningar.
 Vi utökar vårt utbud med cirkelverksamhet.
 Vi verkar för en utökad samverkan med andra föreningar.
 Vi initierar närmare kontakt med kommunen.
Vi vill samtidigt att det ska vara roligt att tillhöra och vara delaktig i vår
förening.
Aktiviteter
Öppet hus
Supportverkstad
Cirklar
Bilagor:
Broschyr: SNH program 2018
Informationsblad: SNH programblad 2018

SeniorNet Huddinge
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Övriga aktiviteter
Styrelsen deltar i officiella kommunaktiviteter som:
Digital seniormässa 17-18 april 2018, Huddingedagarna 26 maj 2018 (ska
anmälas i februari 2018), Seniorveckan i september 2018.
Birgitta Strinnlund får i uppdrag att bevaka kommunens annonser och göra
anmälan till de två senare eventen.
För att förbereda den digitala seniormässan har kommunen genom Melissa
Mangem, redan bjudit in till ett planeringsmöte 29 januari 2018. Janne
Wedlund, Sven Nicklasson, Birgitta Strinnlund och Irene Åkerlund deltar på
mötet.
SeniorNet Huddinge kommer även vara aktiv på Facebook. Sven Nicklasson
har uppdraget att svara för kontot. Alla i styrelsen bör dock bidra med underlag
och inlägg.
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Budget 2018
Janne Wedlund presenterar förslag till budget för 2018. Styrelsen diskuterar
förslaget och föreslår vissa uppdateringar.
Styrelsen tar beslut om förslaget till budget 2018 vid kommande möte.
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Cirklar
Kjell Odelberth och Irene Åkerlund informerar om att deltagarna i cirkeln
(pilotprojektet) iPad under hösten 2017 har uttryckt att de är nöjda med den
hjälp det fått. Och att det finns ett intresse av att denna cirkel fortsätter även
denna termin.
Styrelsen diskuterar att starta ytterligare en cirkel med temat Windows 10.
Janne Wedlund och Sven Nicklasson anmäler sig som handledare för cirkeln.
Även KG Bjurlemyr och Sonja Kvål är beredda att vara handledare.
Ytterligare cirklar kan bli aktuella om medlemmarna framför önskemål.
Styrelsen ger grupperna i uppdrag att planera för dessa cirklar med avseende
på bland annat upplägg, tid och plats.
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Övrigt
Annonsera våra aktiviteter
Kjell Odelberth får i uppdrag att se till att våra annonser kommer in i Mitt i
Huddinge, Södra sidan med flera medier i Huddinge med omnejd.
Sven Nicklasson bevakar att vi kan annonsera via SPF-kanaler (redan klart) och
Sonja Kvål svarar för annonsering via PRO-kanaler.
Rabatter
Janne Wedlund får i uppdrag att höra med Kjell & Company om våra
medlemmar möjligen kan få en förmånligare rabatt än 5 procent.

SeniorNet Huddinge
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Samarbeten
Vårt samarbete med ABF finns nu noterat på vår webb under rubriken
samarbeten. Önskemål har framförts från ABF om publicering av loggan i vårt
informationsmaterial.
Huddinge kommuns möte med föreningar
Kommunen har bjudit in olika föreningar till ett informationsmöte den 25
januari 2017. Janne Wedlund, Sven Nicklasson och Birgitta Strinnlund är
anmälda till mötet.
Ny vattenkokare/termos
Irene Åkerlund får i uppdrag att köpa en vattenkokare/termos.
Ny medarbetare på Huddinge huvudbibliotek
Janne Wedlund informerar om att Huddinge huvudbibliotek nu har anställt en
ersättare för vår tidigare kontaktperson.
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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 ev. 14-15
15 - 16

Lokal
Huvudbiblioteket Huddinge

Årsmöte

Vid protokollet
Birgitta Strinnlund

Justeras

Jan Wedlund

Soja Kvål

SeniorNet Huddinge

