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SENIORNET

PROTOKOLL

NYKÖPING

2021-09-16

Art

Styrelsemöte

Tid

2021-09-16 kl 13.30 – 15.00

Plats

ABF-lokalen, Nyköping

Närvarande

Ingemar Uppman, Ingegerd Trozell,
Rojne Pettersson, Ulla Karlsson

1) Mötet öppnas

Ordförande Ingemar Uppman förklarar
mötet öppnat. Dagordningen godkändes.

2) Sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Ulla
Karlsson

Ansvar

3) Föregående protokoll

Föregående protokoll 2021-06-10
godkändes

4) Kassan

84.567:95

Ulla

5) Planerad
Kursverksamhet

-Grundkurs
-Starta och gå med i videokurser
-Fördjupning Windows 10 steg3 säkerhet
-Skapa egen hemsida
-Från kamera till dator
-Från kamera till dator repetiotion
-Hantera Facebook/Instagram
- Köpa och sälja på nätet

Ingemar
Rojne
Andreas
Rojne
Elsie-Marie
Elsie-Marie
ABF
ABF

Hösten 2021

Förslag på ytterligare kurser är 2022
förutom befintliga Hantera
Introduktionskurs 3 ggr – kom igång
med utbildning i Offisepaketet
Beslutades att kurser kan starta även om
Inte kursen är fulltecknad (fulltecknad=
7 deltagare)

6) Informationsträff

Har bjudit in medlemmarna till
Olrogsalen den 23 sept kl 13.30 för en
infoträff . För att skapa en nystart
På programmet bl a info om surf via
fiber från Gästabudsstaden och info

Ingemar
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från Nyköpings Digedelcenter om
deras verksamhet.
7) Dataprat år 2022

Vi ordnar dataprat år 2022 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 och även få kunskapsutbyte
mellan våra medlemmar.

8) Veteranträffen

I höst bjuder vi in till den Veteranträff
Som fick ställas in i april 2020.
Förarbete behövs före kallelse

9) Föreläsning 2022

Förbered föreläsning med Martin Appel
när pandemin är över

10) Vår hemsida

Användandet ligger på 5-6 besök per dag

11) SeniorNet Swedens

Gick översiktligt igenom SNS
mail av 21 juni samt deras mail nr 2
år 2021.
Info om hur medlemsregistret rensas

12) Övriga frågor
-

-

-

Ordna info till medlemmar om
app vad Avser parkering i
Nyköping och berör även appar
för parkering i hela Sverige
SeniorNet Nyköping ska
prenemerera på PCför alla
Läggs på ABF så att vi i styrelsen
kan hämta och läsa vid tillfälle
Vår hemsida i ny plattform har
fungerat bra

13) Nästa styrelsemöte

Torsdagen den 11 november kl 13.30 i
ABFs lokaler

Justeras
Vid protokollet
………………………………….
Ulla Karlsson

………………………………………..
Ingemar Uppman

Ingemar
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