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Protokoll 

Styrelsemöte  

2017-06-08 

Protokoll från styrelsemötet 8 juni 2017  

Dag 8 juni 2017 

Tid 11.30 - 16.00  

Plats Lignagatan 8, Stockholm 
  

Närvarande  

ledamöter 

 

 

 

 

 

 

Arne Eskilsson, t.f. ordförande 

Angela Berglund, vice ordförande 

Eva-Britt Olsson, kassör 

Krister Carlsson  

Mona Eklöf 

Kerstin Johansson 

Birgitta Strinnlund, sekreterare vid dagens möte. 

Solvig Grönstedt, suppleant 

 

Frånvarande 

ledamöter 

 

Dan Östergaard, sekreterare 

Christer Estberg, suppleant 

Kallad till mötet Rita Dubbelman, SNS kansli 
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Mötet öppnas 
Ordförande Arne Eskilsson öppnar styrelsemötet. 

  

2  Val av justeringspersoner 
Angela Berglund utses till att, utöver ordförande, justera dagens protokoll.  

  

3 Dagordningen fastställs 
Styrelsen godkänner och fastställer mötets dagordning inklusive tillägg enligt 

punkt 20 Övriga anmälda ärenden. 

  

4 Godkännande av tidigare protokoll 

Arne Eskilsson går igenom protokollet från styrelsemötet 2017-05-03.  

Styrelsen godkänner protokollet.  
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Ekonomi 

Eva Britt Olsson lämnar en rapport om budget/utfall per maj 2017. Styrelsen 

godkänner rapporten. Hon informerar om att en begäran om uppskov av skatt 

ska lämnas till skatteverket inom kort.  

 

Konsultstöd 

Eva-Britt Olsson anmäler att hon har ett behov av ”konsultstöd” för att 

upprätta föreningens kommande bokslut och behöver därutöver ett bollplank 

i arbetet med den löpande redovisningen och övriga ekonomiuppgifter.   
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Styrelsen ger Arne Eskilsson och Eva-Britt Olsson i uppdrag att ta fram en 

annonstext för att rekrytera en ”konsult” inför bokslutet. Annonsen ska sedan 

publiceras bland annat på webben.  

 

Försäkringar 

Eva-Britt Olsson framför att hon har hel del frågor kring föreningens försäk-

ringar kopplade till anställningen på kansliet.  

 

Styrelsen diskuterar försäkringsfrågan generellt och det är inte helt klart vad 

som gäller beträffande föreningens avtals- och ansvarsförsäkringar. Vidare 

ställs frågan om det är möjligt att ha någon form av övergripande ansvarsför-

säkring för alla klubbar. 

 

Styrelsen ger Rita Dubbelman i uppdrag att utreda och lämna en rapport om 

föreningens försäkringar, både avtals- och ansvarsförsäkringar, vid ett kom-

mande styrelsemöte.  
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20 års-jubileum – rapport 

Solvig Grönstedt informerar om bakgrunden till arbetet med 20-års jubileet. 

Idégivare var främst Marta Sandén i samarbete med föregående ordförande.  

 

Ett förslag var att ta fram en jubileumswebb. Uppdraget lades ut på Marianne 

Hiort av Ornäs, hiortDesign. Efter publiceringen i mars 2017 har dock inga 

uppdateringar gjorts eller nyhetsbrev som också ingick i uppdraget levererats.  

 

Vår webbgrupp/redaktion har inte administratörsbehörighet till jubileums-

webben utan den administreras av Marianne Hiort af Ornäs och ligger på ett 

externt webbhotell (domän). 

 

Några direkta egna aktiviteter utöver webben har inte initierats för att genom-

föras under jubileumsåret.  

 

Styrelsen bestämmer efter diskussion att något ytterligare arbete inte ska 

läggas ner på jubileumswebben. Tillgången till materialet ska dock säkras för 

att sedan kunna utgöra ett historiskt dokument.  

 

Styrelsen ger Rita Dubbelman i uppdrag att kontakta Marianne Hiort af 

Ornäs för att få tillgång till en kopia av innehållet på jubileumswebbplatsen.  

 

Eva-Britt Olsson får i uppdrag att ta fram uppgifter om hur mycket som de 

facto betalats ut till hiortDesign. 

  

7 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport från kansliet 

Rita Dubbelman informerar om att kansliets uppgifter har minskat bland annat 

genom att medlemssystemet fungerar bättre. Under sommaren är det också 

relativt lugnt på kansliet. Hon menar att en minskning av arbetstiden skulle 

kunna vara möjlig.  

 

Rita Dubbelman informerar vidare om att hon nyligen besökt SeniorNet 

Kalmar som ett led i arbetet med att stödja klubbarna rent administrativt.  
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Styrelsen poängterar vikten av att bistå klubbarna på olika sätt. En viktig 

uppgift är att stödja klubbadministratörerna i att använda medlemsystemet 

fullt ut. 

 

Styrelsen diskuterar möjligheten att intensifiera utbildningen/rådgivningen om 

medlemssystemet arcMember och Rita Dubbelman får i uppdrag att ta fram 

en plan för utrullning.  

 

Noteras bör att Mona Eklöf inför mötet har framfört att hon gärna kan 

medverka som resursperson i arbetet med att stötta klubbarna lokalt.  

 

Styrelsen beslutar att Rita Dubbelman i egenskap av kansliansvarig, fortsätt-

ningsvis kallas till styrelsens möten och får tillgång till aktuella handlingar.  

  

8 Samverkan med PRO och SPF 

Bordlades. Det finns ingenting att rapportera för närvarande.  
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Överföring av direktanslutna medlemmar till Internetklubben 

Stämman biföll genom votering motionen att direktanslutna medlemmar 

omgående ska flyttas över till Internetklubben. Styrelsen hade i sitt förslag 

yrkat på avslag.  

 

Ett problem är att motionen inte lämnats in på ett korrekt sätt enligt stadgarna 

och voteringen skulle därför inte ha genomförts. Frågan är nu om styrelsen 

har rätt att genomföra överföringen.  

 

Styrelsen ger Angela Berglund i uppdrag att utreda hur beslutet angående 

motionen om Internetklubben ska hanteras mot bakgrund av att motionen inte 

inlämnats på ett korrekt sätt. Eventuellt behövs en juridisk konsultation.  

  

10 Återbetalning av medlemsavgifter 

Stämman beslutade om en extra återbetalning till klubbarna av medlemsav-

gifter med samma belopp som utbetalas för andra halvåret 2016.  

 

Eva-Britt Olsson bekräftar att utbetalningar till klubbarna sker i enlighet med 

beslutet och under förutsättning att respektive klubb lämnat in vederbörliga 

handlingar till kansliet.  

  

11 Ansvariga för webbplatsen och medlemsystemet  

Solvig Grönstedt informerar om vilka personer som är engagerade/ansvariga 

för webbplatsen seniornet.se respektive medlemssystemet arcMember. 

 

Webbplatsen seniornet.se 

Det finns en sedan tidigare en tillsatt operativ webbgrupp för vidareutveckling 

av webbplatsen www.seniornet.se. inklusive klubbkonceptet.  

 

Gruppen består av Solvig Grönstedt, sammankallande/ansvarig, Gunilla 

Brattberg, ansvarig webbmaster och Birgitta Strinnlund, ansvarig för design 

och innehåll samt webbredaktör. Resurspersoner för webben är: Sören 

Larsson, teknisk sakkunnig/support och Rita Dubbelman, webbredaktör.  

 

http://www.seniornet.se/
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Medlemssystemet  

Solvig Grönstedt är ansvarig för medlemssystemet arcMember och Rolf 

Severin är nyligen anlitad som resursperson/sakkunnig. 

 

Det innebär att flera personer är engagerade för att säkra underhåll och drift 

samt utveckling av systemen. Det finns också naturlig samverkan över 

systemgränserna.  

 

Solvig Grönstedt antyder att det kanske skulle kunna vara en tydligare upp-

delning i två separata arbetsgrupper, en per system, vilket styrelsen lämnar 

öppet tills vidare. 
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Förslag till nya arbetsgrupper:   

  

Marknadsföringsgrupp 

Angela Berglund framför att en arbetsgrupp bör bildas för aktiv marknads-

föring av verksamheten. Målet är att stärka SeniorNet Swedens position som 

IT-förening för seniorer i enlighet med verksamhetsplanen. SeniorNet Sweden 

behöver synas mer och också aktivt medverka i olika seniorsammanhang, 

projekt, mässor, forum etcetera. Marknadsföringen förväntas ge effekter på 

medlemsutvecklingen och därmed också öppna för nya samarbeten.  

 

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att tillsätta en marknadsförings-

grupp bestående av: Angela Berglund, Krister Carlsson, Kerstin Johansson 

och Rita Dubbelman. Gruppen rapporterar till styrelsen.  

 

Ekonomigrupp 

Styrelsen beslutar att tillsätta en ekonomigrupp bestående av Arne Eskilsson, 

Eva-Britt Olsson och Rita Dubbelman.  

  

13 Skrivelse från medlem i Malmö 

Arne Eskilsson svarade tidigare på en skrivelse från en medlem i Malmö och 

budskapet var att föreningen måste lösa sina interna problem själva.  

 

Sedan dess har två personer gjort en utbrytning ur SeniorNet Malmö och 

bildat Dataklubben Äldre lär äldre.  

 

Styrelsen väljer fortsatt att inte kommentera eller ha synpunkter på agerandet. 

Däremot har utbrytningen en koppling till diskussionen om alla medlemmar 

ska ha tillgång till uppgifter i medlemsregistret.  

  

14 

 

 

 

 

 

Arbetspolicy för Facebook 

Styrelsen inleder en diskussion om eventuell fortsatt närvaro på Facebook.  

Styrelsen menar att många seniorer (>50 procent) använder Facebook och att 

det är angeläget att föreningen finns med på sociala medier. Nuvarande 

Facebookkonto behöver dock ses över både vad gäller upplägg och innehåll.  

Styrelsen ger Dan Östergaard, Rita Dubbelman och Birgitta Strinnlund i 

uppdrag att arbeta fram ett upplägg för Facebook och avrapportera vid ett 

möte senare i höst.  
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15 Hur hanterar vi verksamhetsplanen fastställd av årsstämman  

Punkten bordläggs på detta möte. 

  

16 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev via e-post 

Dan Östergaard har inför mötet framfört att det finns önskemål från klubbar 

och medlemmar om att få regelbunden information från SeniorNet Sweden. 

Ett tidigare förslag är att ge ut ett nyhetsbrev via e-post.  

 

Styrelsen ställer sig bakom förslaget och ger Birgitta Strinnlund i uppdrag att 

utforma och skriva ett nyhetsbrev som går ut till alla klubbar en gång per 

månad/gärna i anslutning till styrelsemöten. Ordförande ska godkänna inne-

hållet och stå som avsändare. 

  

17 Seniorträffar i Stockholm, Digital Care och Digidel  

Krister Carlsson informerar om att två träffar för seniorer med fokus på väl-

färdsteknik har hållits i Stockholm under senare tid.  

 

Det ena mötet var ett inspirationsmöte om Personlig teknik och arrangerades 

av SeniorNet Sweden, genom Anders Lundkvist, i samverkan med Quantified 

Self Stockholm. Det andra handlade om framtidens hälsoteknik och arrangera-

des av Stockholm Digital Care. Information från dessa möten finns utlagd på 

webben/startsidan.   

 

Krister Carlsson kommer att representera SeniorNet i Digidelnätverket som 

har ett inplanerat möte den 14 juni 2017. Han lämnar sedan en rapport vid 

styrelsens möte i augusti.  

 

18 Styrelsemöten hösten 2017 

 
Datum Tid Plats  

14 augusti  11.30 - 16.00 Bokas av Eva-Britt Olsson. 

14 september 11.30 - 16.00  

12 oktober  11.30 - 16.00  

  9 november  11.30 - 16.00  

  8 januari 2018  11.30 - 16.00  

   
 

19 Klubbenkäten  

Bordläggs vid detta möte.  

  

20  Övriga anmälda ärenden 

 

• Uppdrag från årsstämman 

Angela Berglund går igenom protokollet från årsstämman 7 april 2017 och 

noterar vilka frågor som bör fångas upp och åtgärdas.  

 

Internetklubben 

Se punkt 9 ovan.  

 

Styrelsearvoden  

Stämman beslutade om att avsätta ett prisbasbelopp för fördelning efter 

styrelsens beslut.  
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Styrelsen ger Arne Eskilsson och Eva Britt Olsson i uppdrag att ta fram ett 

förslag till hur arvodesbeloppet ska fördelas inom styrelsen.  

 

Medlemskap i studieförbunden 

På stämman togs efter votering beslut om att styrelsen ska sondera möjlig-

heten för SeniorNet Sweden att ansöka om medlemskap i studieförbund.  

 

Styrelsen konstaterar att klubbarna har olika former av samarbeten med 

studieförbund, andra föreningar och organisationer med hänsyn till lokala  

förutsättningar och behov.  

 

Styrelsen bordlägger därför ärendet. Detta är tills vidare en fråga för de lokala 

klubbarna att hantera och besluta om. 

  

 

 
• Nya funktioner i medlemssystemet arcMember 

Solvig Grönstedt har inför mötet sänt ut underlag till styrelsen angående 

förslag till förändringar i medlemssystemet arcMember. En offert för nya 

funktioner finns också framtagen. Synpunkter har lämnats från ledamöter och 

Rita Dubbelman innan mötet.  

 

Styrelsen diskuterar förslagen till nya funktioner och ger Solvig Grönstedt  

i samverkan med Rita Dubbelman i uppdrag att så snart som möjligt göra en 

beställning till arcMember av nödvändiga funktioner för att kunna hantera 

återbetalningar (kreditfaktura) och delbetalningar på ett effektivt sätt. I upp-

draget ingår även att beställa funktioner/omdisponeringar som berör arkiv, 

avsändare i utskick, fakturor, inbetalningar med mera.  

 

Tillgång till medlemsregistret  

Styrelsen diskuterar frågan om alla medlemmar ska ha tillgång medlems-

registret med funktionen Sök medlem.  

 

Styrelsen konstaterar att det är mycket känsligt att lämna ut personuppgifter 

och mail-adresser i ett register som är så lätt att nå av så många. Lagstiftning-

en blir allt strängare på den punkten. Det är viktigt att reglerna i PUL följs. 

 

Mona Eklöf framför invändningar mot att Sök medlem skulle tas bort från 

webben och förordar en alternativ lösning.  

 

Styrelsen beslutar att funktionen Sök medlem ska stängas av och inte finnas 

tillgänglig på webben. Alla arcMember administratörer vid respektive klubb 

kommer även fortsättningsvis att vara behöriga och ha tillgång till den egna 

klubbens medlemsregister.  
  
 • Utbildningsmaterial 

Styrelsen inleder en diskussion om behovet av att ha ett uppdaterat och peda-

gogiskt utbildningsmaterial inom olika områden tillgängligt för handledare 

och även medlemmar. Det som nu ligger ute på webben behöver ses över.  

Krister Carlsson får i uppdrag att göra vissa sonderingar och ta kontakt med 

Sune Nilsson som tidigare tog fram utbildningsmaterialet mot ersättning.  

Fortsättning följer under hösten.  
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• OneDrive 

Styrelsen diskuterar formen för att samla styrelsens dokument i molntjänsten 

OneDrive utan att det inkräktar på utrymmet på den privata enheten/datorn. 

Frågan är vem ska stå som ägare för tjänsten? 

 

Styrelsen ger Kerstin Johansson i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett 

upplägg med för en föreningsägd OneDrive-tjänst och att lämna en rapport 

vid nästa möte.   
  
 

 

 

 

 

• Styrelsens protokoll  

Styrelsen diskuterarar om det är nödvändigt att protokollen ska läggas ut på 

webben.  

 

Styrelsen beslutar att styrelseprotokollen inte längre ska publiceras på 

webben. Istället ska en kort sammanfattning av vad som är på agendan publi-

ceras och samtidigt kompletteras med ett nyhetsbrev. 

 

Förhoppningen är att denna information med tiden ska svara mer mot de 

önskemål som framförts av klubbar och medlemmar.  

 

Protokollen distribueras till styrelsen och arkiveras i OneDrive.  
  
 • Status i arbetet med att rekrytera en ordinarie ordförande 

Valberedningen har för närvarande intervjuer med tre kandidater. Arne 

Eskilsson förklarar att han i nuläget är beredd att vara kvar som ordförande 

fram till årsstämman 2018. 
  
 • Delegationsordning 

Eventuell uppdatering av delegationsordningen tas upp på nästa möte.  
  
21 Mötet avslutas 

Ordförande Arne Eskilsson tackar med stolthet för ett bra och inspirerande 

möte och avslutar sedan mötet. 

 

 Vid protokollet 

 

 Birgitta Strinnlund 

 

Justeras 

 

 

Arne Eskilsson   Angela Berglund  


