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KG Bjurlemyr 

Kjell Odelberth 

Irene Åkerlund 

 

Frånvarande:  Sonja Kvål 

Sven Niklasson 

  
       

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

beslutsför.  

 

Val av justeringsperson 

Förutom ordförande utses Kjell Odelberth till att justera dagens protokoll. 

 

2 Dagordning 
Styrelsen godkänner dagordningen. 

 

3 Föregående styrelsemötesprotokoll  
Styrelsen går igenom och godkänner protokollet från 22 mars 2018.  

 

Protokollen från årsmötet 26 april och styrelsens konstituerande möte 26 april 

läggs till handlingarna. Underlag för att erhålla medlemsersättning har skickats 

till och godkänts av SeniorNet Sweden.  

 

4 Ekonomi 
Janne Wedlund informerar om att klubben för närvarande har 61 medlemmar, 

och konstaterar att klubben växer, vilket är glädjande.  

 

Irene Åkerlund ger en rapport om ekonomin i klubben. Kassan uppgår för 

närvarande till drygt 20 000 kronor. Detta efter att ersättningen för medlems-

avgiften både den ordinarie och den extra utbetalningen från SeniorNet Sweden 

har bokförts på kontot.   

 

Styrelsen diskuterar ersättningsprinciper för gjorda utlägg. Kvitton och underlag 

lämnas till Irene Åkerlund. Birgitta Strinnlund får ersättning för utlägg för 

säkerhetsprogrammet Norton och Janne Wedlund för gjorda inköp. 
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5 Öppet hus och supportverkstad våren 2018 
Dagens och vårens sista öppet hus med Janne Wedlund som föredragande, var 

mycket uppskattat. Temat var säkerhet på nätet. Det kom 22 personer.  

Kell & Company var inbjudna gäster men fick dock förhinder och kunde inte 

medverka som planerat denna gång. 

 

Supportverkstaden den 17 maj var välbesökt. 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. 

 

Styrelsen konstaterar att öppet hus varvat med öppen verkstad under våren har 

fungerat väl. Konceptet fortsätter i höst.  

 
6 Höstens verksamhet och program  

Styrelsen går igenom höstens program som ligger kvar enligt planen. 

Informationsmaterialet är klart och en viss upplaga finns kvar. 

 
Datum Tid Verksamhet och program  Möten 

13 sept. 13 – 14.45 Öppet hus – Bilder i din kamera, platta 
och telefon; ansluta, hitta och lagra.   

Styrelsemöte 15 - 16 

27 sept. 13 – 14.45 Supportverkstad 
 

 

11 oktober 13 – 14.45 Öppet hus – Bildhantering, olika 
program, redigering och utskrift. 

Styrelsemöte 15 - 16 

25 oktober  13 – 14.45 Supportverkstad 
 

 

8 nov. 13 – 14.45 Öppet hus – Skrivare, kopiator och 
scanner. 

Styrelsemöte 15 - 16 

22 nov  13 – 14.45 Supportverkstad  
 

 

6 dec. 13 – 14.00 Öppet hus – Smarta telefoner  
 

Styrelsemöte 15-16 

13 dec.  13 – 14.45 Supportverkstad 
 

 

 

Inbjudan till medlemmarna skickas ut (mejl via medlemssystemet) inför varje 

öppet hus och öppen verkstad. 

 

7 ERFA-möte med SeniorNet klubbar i södra Stockholm  
SeniorNet Tyresö var värd för ett möte för erfarenhetsutbyte Stockholms-

klubbarna emellan den 19 februari 2018. Syftet var att lära känna varandra, 

utbyta erfarenheter, tipsa om bra verksamheter, hitta former för samarbete och 

bestämma om fortsatta träffar.  

 

SeniorNet Huddinge fick i uppdrag att vara värd för höstens möte.  

 

Janne Wedlund bokar lokal hos ABF och skickar så snart som möjligt en 

preliminär inbjudan till klubbarna (även till Värmdö). Styrelsen bestämmer att 

lämpligt datum för träffen är den 15 oktober klockan 12.30 -16. 

 

Styrelsen bokar in ett särskilt planeringsmöte inför ERFA-träffen till den 17 

september. Uppslag: Berätta om vår verksamhet och vårt samarbete med 

biblioteket. Vad har hänt sedan mötet i februari? Hur går vi vidare? 
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8 Cirklar  
Janne Wedlund informerar om att han genomfört ett par lyckade cirklar om 

Windows under våren och att det finns intresse för ytterligare cirklar under 

hösten. Behovet av information/utbildning är stort.  

 

Reklam för cirklarna har gjorts öppet hus och i utskick till medlemmarna inför 

öppet hus. De bokade tiderna för cirklarna har också annonserats på webben.  

 

Deltagarna i en cirkel ska vara medlemmar. Deltagarna ska också ta med egen 

utrustning. En cirkel omfattar totalt nio timmar. Aviserat pris 100 kronor betalas 

in i förskott. Angeläget att de som anmält intresse också bekräftar att de 

kommer delta. Påminnelse bör också gå också ut inför varje tillfälle.  

 

Fortsättning och ytterligare cirklar ligger på agendan för hösten 2018. Det finns 

bland annat intresse av att lära sig mer om att använda Android-plattor. Bra med 

flera handledare vid varje cirkel. 

 

Eventuellt samarbete med konstföreningen Bellis i Trångsund kom upp vid 

Huddingedagen i maj (se punkt 9).  

 

Rapportering till ABF 

Irene Åkerlund svarar för rapporteringen, av deltagare vid olika aktiviteter, till 

ABF. Viktigt att deltagarlistan fylls i vid varje tillfälle.  

 

9 Övriga frågor:  
Medverkan i Huddingeevent under 2018: 
 

Digitaldagar för seniorer 17 – 18 april  

Janne Wedlund informerar om digitaldagarna för seniorer i Huddinge 17-18 

april. Imponerande program som togs fram av Social- och äldreomsorgsförvalt-

ningen med Melissa Mangematin, kommunikationsenheten, som samordnare. 

Vi var utställare under båda dagarna och Janne Wedlund höll även i ett föredrag 

om säkerhet på nätet. Utställningsbordet på Folkes bemannades av Janne 

Wedlund, KG Bjurlemyr, Irene Åkerlund och Birgitta Strinnlund.  

 

Bra tillfälle att även knyta kontakter med andra utställare bland annat 

Släktforskarna som även de håller till i Huddinge huvudbibliotek.  

 

Huddingedagen den 26 maj 

Vi var utställare på Huddingedagen den 26 maj i Sjödalsparken. Det var många 

seniorer som passerade vår monter och fick information om vår verksamhet 

samtidigt som de ställde frågor. Vi som turades om att stå i montern denna 

extremt varma dag var Janne Wedlund, KG Bjurlemyr och Birgitta Strinnlund 

 

Vi fick en inbjudan att hålla öppet hus information/cirkel hos konstföreningen 

Bellis i Trångsund. De har lokal och bjuder in föreningens medlemmar. Janne 

Wedlund följer upp detta och förhoppningen är att vi har möjlighet att bidra på 

något sätt under hösten. Ett bra sätt att nå ut till ytterligare en kommundel.   
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Seniorveckan i Huddinge 17 - 21 september  

Birgitta Strinnlund informerar om att SeniorNet Huddinge är inbokad som 

utställare den 21 september på Folkes. Mer information om programmet för 

seniorveckan 17 - 21 september kommer längre fram.  

 
10 Styrelselunch inför sommaren 

Janne Wedlund bjuder in styrelsen till en lunch den 11 juni klockan 12.00 på 

Folkes i Huddinge Centrum.  

 

 

 Styrelsemöten hösten 2018 
Datum  Tid Kommentar 

13 september 15 - 16 Lokal Huvudbiblioteket Huddinge för 
samtliga möten. 

11 oktober  15 - 16  

8 november  15 - 16  

6 december  15 - 16  
 

   

 

Vid protokollet  

Birgitta Strinnlund 

 

Justeras  

 

 

Jan Wedlund                                                   Kjell Odelberth 
 


