SENIORNET

PROTOKOLL

NYKÖPING

2021-02-18

Art

Styrelsemöte

Tid

2021-02-18 kl 10.30 – 11.20

Plats

Via Google Meet

Närvarande

Ingemar Uppman, Ingegerd Trozell
och Rojne Pettersson samt inbjuden
valberedare Anita Karlsson

1) Mötet öppnas

Ansvar

Ordförande Ingemar Uppman förklarade
mötet öppnat. Dagordningen godkändes.

2) Sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Rojne Pettersson

3) Föregående protokoll

Föregående protokoll 2020-09-09 gås igenom på nästa styrelse.

4) Kassan

Kronor 82.986:75

5) Kostnader för godkännande
av styrelsen

Följande kostnader godkändes,
- Nordea Företagspaket 950 kr i årsavgift 7 jan
- Frimärken 120 kr 19 januari
- Frimärken 120 kr 8 februari
- Info om insättning från SeniorNet Sweden
på kronor 9.900 kr den 16 sept 2020
del v medlemsavgifter

6) Kurser år 2021

- Grundkursen och Windows på djupet steg 3 och säkerhet
ska återupptas och fler kurser starta så snart så snart det
är möjligt på grund av pandemin
Nybörjarkurs Hålla och delta i möten via dator och läsplatta
Startar under år 2021.
Förslag på ytterligare kurser år 2021 förutom befintliga
-Hantera Facebook / Instagram
- Köpa och sälja på nätet
- Introduktionskurs 3 ggr – kom igång med
utbildning Officepaketet

7) Dataprat

Dataprat planeras till hösten 2021 med Andreas Bergfors
Och en variant med färre deltagare men där var och en får träffa
någon i styrelsen för att få svar på sina frågor.

8) Föresläsning

När det åter blir möjligt under året ordnar vi föreläsning på Teatern
eller Olrogsalen med bra föreläsare..

9) Valberedning

Sammankallande i valberedningen , Anita Karlsson, deltog
i mötet. Informerade om följande
Styrelseledamoten Ingegerd Trozell , vald till 2021, har tackat
ja till att kandidera som styrelseledamot vid årsstämman 2021.
Och även revisorerna Håkan Nilsson och Majlis Karlsson kandiderar.
Har kontaktat de som styrelsen har föreslagit men ej fått någon respons
Har fortfarande namn som kan kontaktas.
Rojne Pettersson och Ulla Karlsson är valda till år 2022.

10) Val till valberedning

Anita Karlsson har tackat ja till att kandidera till Valbredningen
som sammankallande.
Styrelsen har ännu ej funnit ytterligare en valberedare.

11) Årsstämman

Årsstämman beslutades att vara i Olrogsalen på Culturum
torsdagen 25 mars kl 13.30 – 14.30.
Inget fika men en mindre present till de som deltar.
Ingemar bokar Olrogsalen och sänder kallelse till medlemmarna
i tid före årsstämman,

12) SeniorNet Sweden

- Rojne har deltagit i den digitala årsstämman 10 sept 2020
- Redovisatdes det stadgeförslag som återkallats på grund
pandemin.
Info om Team Viewer , ett system för att kunna
ta över och åtgärda en annan dator.
Kalendermånadsmedlemskap som börjat gälla från
årsskiftet
Remiss vad avser förslag om detaljer i SeniorNets framtid
IT forum – ämnen och inlägg av teknisk karaktär

13) Veteranträff

Den veteranträff som innan Coronan planerades
fortsätter att ligga på is.

14) Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte beslutades vara kl 10.00
torsdagen den 15 april 2021 via Google Meet

Vid protokollet
……………………… ……….
Rojne Pettersson

Justeras
………………………………….
Ingemar Uppman

.

