
SENIORNET    PROTOKOLL 
 
NYKÖPING    2020-01-23 
 
Art     Styrelsemöte     Ansvar 
 
Tid     2020-01-23  Kl 13.30-15.30 
 
Plats     ABF-lokalen, Nyköping 
 
Närvarande    Ingemar Uppman, Ingegerd Trozell  
                                                           Håkan Nilsson och Rojne Pettersson 
  
 

1) Mötet öppnas   Ordförande Ingemar Uppman förklarade   
     mötet öppnat. Dagordningen godkändes. 
 
1)   Sekreterare                                 Sekreterare för mötet är Håkan Nilsson  
 
2) Föregående protokoll  Föregående protokoll 2019-11-19 godkändes.  
 
3) Kassan    Kronor  84.196:15                                                   Ingemar  
  
4) Skrivelse från Nordea                    Nordea erbjuder fler produkter. Beslutade att 
                                                           ha enbart ett plusgirokonto 
  
5)Kostnader för godkännande           Följande kostnader godkändes, de kursiverade 
av styrelsen                                        har ännu ej utbetalats 
                                                           7 jan 2020 PG hos Nordea kr 950:- 
                                                           5 dec 2020 till ABF för fotokopior i samband med 
                                                            projekt för förtroendevalda under 20 år 
                                                           Hyra av Nyköpings Teater den 3 febr 2020 för infoträff  
                                                          med Jan Olsson 
                                                         Ersättning till Jan Olsson kr 5.000:- + moms samt 
                                                        resekostnader Stockholm – Nyköping 
                                                        20 nov 2019 fika styrelsen kr 175:- 
                                                        17 okt 2019 ersättning till medlem för utökad utredning 
                                                        i samband med Dataprat 
                                                        11 dec frimärken kr 90:- samt 50 kr för fika med 
                                                        kommunanställd som jobbar med att skapa Nyköpings 
                                                         Digitalcentrum 
                                                          7 januari kontorsmaterial kr 235:- )20 plastmapper,  
                                                          100 st gem samt 10 frimärken) 
 
                
6) Infoträffar våren                            3 februari på Teatern 9.30 
                                                           Kriminalkommisarie Jan Olsson föreläser 
                                                           om bedrägerier på nätet. 
                                                           Styrelsen gärna på plats kl 08.30 
                                                           Lokalen hyrd 08.30 – 12.00 
                                                           Jan O kommer med tåg från Stockholm  
                                                           kl 9.00. Håkan hämtar honom  



                                                           Rojne och Ingegerd står i entrèn 
                                                           och hälsar välkommen. 
                 
 
7) Info träffar              Förslag till träffar från en medlem  
                                                      Ber Andreas Bergfors titta på detta och sätta ihop något till 
                                                      cirka 30 minuters föreläsning i samband med årsstämman 
                                                      den 26 mars  
                                                       - 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 
 
                                                     Förslag till hösten 

- Köpa och sälja på nätet          
- Instagram 
 
Förslag till våren 2021 
- Martin Appel från PC för alla :Ber att han                                  

föreslår ett ämne 
 
 
8) Kurser  år 2020                  -  Grundkurs 10 ggr start 4 februari 
                                                      -    Windows 10 steg 3 0ch säkerhet 3 ggr har startat den 20 
januari 

- Från kamera till dator onsdagar 6 ggr med start 12 febr 
- Repetition Från kamera till dator 3 ggr start den 14 febr 
- Skapa egen hemsida   3 ggr . start meddelas senare 

 
 

                                                              Kurser under arbete 
- Introduktion till Office självstudiekurs    

3 ggr  Uppdelat på Word, Excell och Power Point 
- Hantera Facebook / Instagram   

                                      
 
9)   Dataprat                                        Till våren kallar vi till dataprat                                                               
                                                            En träff där deltagarna sitter en och en med någon 
                                                                från styrelsen och får svar på just sina frågor                                  
 
                                                                                                                                                                          
10)  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. 
                                                              Förslag till årsstämman: 
                                                              Ordförande Ingemar Uppman till år 2021 
                                                              Styrelsen omval Rojne Pettersson till år 2022 och 
                                                              Ulla Karlsson till år 2022 
                                                              Fyllnadsval efter Håkan Nilsson – här finns ännu 
                                                              inte något förslag 
                                                             Revisorer nyval Håkan Nilsson och Majlis Karlsson 



                                                             båda till år 2021 
                                                              Valberedning här finns ännu ej något förslag 
  
 
11)Nyköpings blivande                         Ingemar hr träffat Mattias Lidström från Nyköpings 
     Digitalcentrum                                  kommun som är samordnare i arbetet med att skapa  
                                                               Nyköpings Digitalcentrum.   Målet är att det ska vara klart 
andra 
                                                               kvartalet år 2020 och här skall finnas utbildning, rådgivning 
                                                               och mycket annat 
                                                               Vi kommer att få vara med på en informationsträff när  
                                                                Nyköpings Digitalcetrum är klart               
 
12) Årsstämman                                 Årsstämman blir den 26 mars kl 13.30 i Olrogsalen i Culturum. 
                                                           Efter stämman bjuds deltagarna på tårta. 
                                                           Ingemar bokar Olrogsalen 
                                                           Håkan bokar catering         
 
13) Träff med veteraner                     Beslutades veteranträff med förtroendevalda , före detta och  
                                                           nuvarande i SeniorNet Nyköping .Träff på Hjorten  
                                                           vid Träffen i april    
                                                           Ingemar bokar och ansvarar för att inbjudan  
                                                           sänds ut till berörda       
                                                                                 
 
14)   Nästa styrelsemöte                    Nästa styrelsemöte beslutades vara kl 13.30  
                                                          torsdagen  den 28 maj 2020 i ABFs lokaler                                                     
                                                                                                    
                                                                                                                                                                          
 Vid protokollet                                               Justeras                                                      .   
                                                      
 
……………………… ……….                    …………………………………. 
      Håkan Nilsson                                            Ingemar Uppman     
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 


