Protokoll
Styrelsemöte
2018-02-22

Styrelsemöte SeniorNet Huddinge
Tid

22 februari 2018 klockan 15 - 16

Plats

Huddinge huvudbibliotek

Närvarande:

Jan Wedlund, ordförande
KG Bjurlemyr
Sven Niklasson
Kjell Odelberth
Birgitta Strinnlund

Frånvarande: Irene Åkerlund, Sonja Kvål
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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 går igenom och godkänner protokollet från 25 januari 2018.

4

Öppet hus och supportverkstad våren 2018
Den första öppna supportverkstaden den 8 februari lockade 18 besökare. Många
fick hjälp med sina problem. Några behöver mer support. Tills vidare dock inga
ändringar i konceptet. En eventuell begränsning i tid per besökare kan bli
aktuell om tillströmningen ökar. Den som får hjälp ska vara medlem.
Dagens öppet hus handlade om smarta telefoner med Janne Wedlund och Sven
Nicklasson som föredragande. Populärt tema. Det kom 36 besökare.
Styrelsen konstaterar att öppet hus för våren är under kontroll. Teman och
föredragande ligger kvar enligt planen. Lokalen är fortsatt på: Huddinge
huvudbibliotek.
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Plan för öppet hus våren 2018
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

Tiden för öppet hus den 26 april kortas till en timme för att kunna tidigarelägga
årsmötet.
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Årsmötet
Årsmötet den 26 april 2018 klockan är planerat att börja klockan14.00.
Enligt stadgarna ska: Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Kallelse till

årsmöte skall publiceras på föreningens webbplats samt skickas skriftligen till
alla medlemmar minst två veckor före mötet, i första hand med hjälp av e-post.
Kallelse till årsmöte skall utöver angivande av datum och plats för mötet
innehålla förslag till dagordning, inkomna motioner med styrelsens yttranden
över motionerna samt redogörelse för ärenden, som av styrelsen hänskjutits till
årsmötet för avgörande. Övrigt ärende på årsmöte skall ha anmälts till styrelsen
senast en vecka före årsmötet. Kopia av årsredovisning, årsmötesprotokoll och
verksamhetsberättelse skall efter årsmötet insändas till SeniorNet Sweden.
Vid nästa styrelsemöte den 22 mars ska förslag till dagordning för årsmötet
fastställas inklusive alla förslag och handlingar, för att kunna skickas ut/ publiceras senast två veckor före årsmötet.
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Verksamhetsberättelse 2017
Janne Wedlund går igenom förslag till verksamhetsberättelse för 2017.
Efter några smärre uppdateringar beslutar styrelsen att godkänna förslaget till
verksamhetsberättelse 2017.
Bilaga: Årsberättelse 2017 SeniorNet Huddinge.

7

Mål och verksamhetsplan 2018
Styrelsen går igenom tidigare förslag till verksamhetsplan 2018.
Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplanen 2018.
Bilaga: Verksamhetsplan 2018 SeniorNet Huddinge
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Budget 2018
Janne Wedlund presenterar förslag till budget för 2018. Styrelsen diskuterar
förslaget och föreslår vissa uppdateringar.
Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till budget 2018.
Bilaga: Budget 2018 SeniorNet Huddinge

SeniorNet Huddinge
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Cirklar under 2018
Planerade cirklar våren 2018:
 Kjell Odelberth och Irene Åkerlund fortsätter med cirkeln iPad.
 Janne Wedlund och Sven Nicklasson/KG Bjurlemyr startar en cirkel om
Windows 10.
 Janne Wedlund och Sonja Kvål/KG Bjurlemyr startar en cirkel med temat
Android.
Reklam för cirklarna görs på öppet hus och i utskick till medlemmarna (inför
öppet hus). Deltagarna i en cirkel ska vara medlemmar. Deltagarna ska också ta
med egen utrustning. En cirkel omfattar totalt nio timmar. Aviserat pris 60
kronor betalas in i förskott.
Styrelsen ger grupperna i uppdrag att planera för dessa cirklar med avseende
på upplägg, tid och plats.
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Övrigt
Huddinges digitala seniormässa 17- 18 april 2018
Huddinge kommun har bjudit in oss till att medverka vid digitala seniormässa
den 17 - 18 april 2018. Lokal Folkes i Huddinge centrum.
Janne Wedlund, Sven Nicklasson, Irene Åkerlund och Birgitta Strinnlund
deltog i ett planeringsmöte den 29 januari med Melissa Mangematin,
kommunikationsenheten, Social- och äldreomsorgsförvaltningen. Melissa håller
i samordningen av mässan och är vår kontaktperson.
Styrelsen diskuterar upplägg på seniormässan med någon form av föredrag med
ett populärt tema och utställarbord.
Informationsmaterialet ska ses över och ny upplaga tryckas upp. Medverkar vid
mässan gör alla i styrelsen som har möjlighet. Slutligt upplägg diskuteras vid
nästa styrelsemöte.
ERFA- erfarenhetsutbyte mellan klubbarna i södra Stockholm
Janne Wedlund och Irene Åkerlund deltog i ett samverkansmöte den 19 februari
2018 med klubbarna i södra Stockholm. Det så kallade ERFA-mötet var
initierat av SeniorNet Tyresö. SeniorNet Huddinge kommer stå som värd vid
kommande möte i höst (i oktober).
Janne Wedlund undersöker vilken lokal som kan vara lämplig för ERFA-mötet i
oktober. Närmare planering av mötet kommer att ske senare under våren och i
höst.
Huddinge kommuns möte med föreningar
Kommunen hade bjudit in olika föreningar till ett informationsmöte den 25
januari 2018. Janne Wedlund, Sven Nicklasson och Birgitta Strinnlund
närvarade vid mötet. Information gavs i huvudsak om Huddinge kommuns
utvecklingsplaner. Störst utrymme vid mötet tog idrottsklubbarna.

SeniorNet Huddinge
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Rabatter
Janne Wedlund har kontaktat Kjell & Company för att ta reda på om våra
medlemmar möjligen kan få en förmånligare rabatt än 5 procent.
Ny medarbetare på Huddinge huvudbibliotek
Janne Wedlund informerar om att Huddinge huvudbibliotek har anställt en
ersättare för vår tidigare kontaktperson. Den nya personen kommer bjudas in till
ett kommande möte.
10

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

Tid
15 - 16
15 - 16
15 - 16
14 - 15
15 - 16

Lokal
Huvudbiblioteket Huddinge

Årsmöte

Vid protokollet
Birgitta Strinnlund
Justeras

Jan Wedlund

Kjell Odelberth

SeniorNet Huddinge

