
SENIORNET    PROTOKOLL 
 
NYKÖPING    2019-11-19 
 
Art     Styrelsemöte     Ansvar 
 
Tid     2019-11-19  Kl 13.30-15.00 
 
Plats     ABF-lokalen, Nyköping 
 
Närvarande    Ingemar Uppman, Gunwor Linderyd, Ingegerd Trozell  
                                                           Håkan Nilsson, Ulla Karlsson och Rojne Pettersson 
  
 
1)Mötet öppnas   Ordförande Ingemar Uppman förklarade   
     mötet öppnat. Dagordningen godkändes. 
 
1 a)  Sekreterare                                 Sekreterare för mötet är Håkan Nilsson  
 
2)Föregående protokoll  Föregående protokoll 2019-09-05 godkändes.  
 
3)Kassan    Kronor  84.803:15                                               Ulla                       
 
                 
 
4) Info träffar              Förslag till träffar från medlem 
                                                       - Cookies, följder, hur de sprids – integritet 
                                                       - Reklam som bara dyker upp på Instagram 
                                                       - Tips på bra appar med kunskap för oss seniorer 
                                                       - Elektronisk brevlåda 
                                                       - Nyheter inom IT 
                                                       Skaffa handledare – välja ämne                                  Ingemar 
                                                       Fler förslag 
                                                       Bedrägerier via nätet / Jan O Ohlson  Polisen 
                                                       Kolla kostnad och datum                                              Ingemar 
                                                       SeniorNet Swedens föreläsarpool 
                                                        Ingegerd har kollat – finns inget i poolen för närvarande 
 
 
5) Kurser  våren 2020                   -  Grundkurs 10 ggr någon tisdag jan /febr 2020 kl 13.30- är  
                                                          fulltecknad = 7 deltagare 

- Windows 10 3 ggr steg 3 och säkerhet start måndag i 
febr/mars 

- Från kamera till dator onsdagar 6 ggr med start 
jan/febr 2020 

- Skapa egen hemsida     Rojne 
      Kurs under arbete 
- Introduktion till Office självstudiekurs    

3 ggr   
- Hantera Facebook / Instagram 
- köpa och sälja på nätet 

  



   
                                      

 
6)   Dataprat                                        Till våren kallar vi till två olika typer av dataprat   
                                                            1. Den allmänna som berör många områden 
                                                                Vi sitter tillsammans cirka 20 personer     
                                                                Andreas Bergfors håller i det 
                                                            2. En träff där deltagarna sitter en och en med någon 
                                                                från styrelsen och får svar på just sina frågor                                  
 
                                                                                                                                                                          
7)  Valberedning m m                           Vi har ingen valberedning och efter mycket hårt arbete med 
                                                               detta ser vi små möjligheter att få fram någon till 
                                                               årsstämman i mars 2020. 
                                                               Styrelsen arbetar som valberedning och just nu 
                                                               med att få fram två nya som kandiderar till att  
                                                               vara revisor. 
                                                               Kollar även vad avser bemanningen i styrelsen                                                              
 
8)Kontaktperson SNS                          Vi har fått en kontaktperson utsedd på SeniorNet Sweden 
                                                              i Stockholm .  Det är Eva-Britt Olsson     
 
9) Årsstämman                                   Årsstämman i mars 2020 avser året 2019 och är vår 20:e. 
                                                           Efter stämman bjuds deltagarna på tårta. 
                                                                                 
 
10)   Nästa styrelsemöte                    Nästa styrelsemöte beslutades vara kl 13.30  
                                                          torsdagen  den 23 januari 2020 i ABFs lokaler                                                  
                                                                                                    
                                                                                                                                                                          
 Vid protokollet                                Justeras                                                      .   
                                                      
 
……………………… ……….                    …………………………………. 
      Håkan Nilsson                                            Ingemar Uppman     
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 


