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Plats: Tekniska museet
Karl-Erik Eriksson, Till Mayer, Pelle Carlson, Björn Ståhl, Johan
Martin-Löf, Göran Roos, Krister Björnsjö, Åke Persson samt Enar
Johansson och Kjell Markström via telefon

Ej närvarande: 1. Öppning av mötet och fastställande av dagordning
Kalle hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Björn utsågs att föra
protokollet.
Utsänd dagordning godkändes med tillägget att ta upp ev resa till Helsingfors
under pkt 4.
2. Ekonomi och medlemssituation
Tillgångarna uppgår till 30 kkr.
Vi har f n 125 betalande medlemmar och 2 hedersmedlemmar. 6 medlemmar
har blivit strukna p g a obetald medlemsavgift.
3. Uppföljning av verksamheten
1. Ev restpunkter från årsmötet
Inget noterat
2. Stockholm
Torsdagsmötena rullar på även om alla mötestillfällena i höst ännu inte är
programsatta.
Vi ska jobba vidare på att få igång kommunikation med Göteborg via
Skype.
3. Göteborg
Ett besök har gjorts på Sveriges Radio.
En läsplatta – Iriver – har köpts in och lånas ut till medlemmarna.
4. Verksamhetsplanering
1. Programpunkter för torsdagsmötena
Kopparnätets nedläggning, Kalle kontaktar Anders Bruse om möjligheterna
att få en dragning.
Göran kontaktar Reimers, Telia, för att kolla om vi kan få en dragning om
vad Telia har för verksamhet gällande ”Molnet”.

Studiebesök på Elisas telefonmuseum i Helsingfors planeras ske den 5
maj nästa år. Johan och Åke håller i planeringen. Föreningen bjuder på
entrén och ev också ett konferensrum på färjan. Medlemmarna ute i landet
ska ges möjlighet att delta.
Vi ska undersöka intresse och möjligheter att ordna fler studiebesök.
2. Ev inköp
Inköp av läsplatta diskuterades. Björn kollar utbudet på marknaden och tar
fram förslag på lämpligt fabrikat.
Till kollar om vi kan köpa in en fleranvändarlicens av någon attraktiv
programvara som kan nyttjas av medlemmarna..
5. Övriga frågor
Det börjar bli aktuellt att fundera på underlag till årsmötet. Processen med
planering och genomförande kommer nog flyta lika smidigt som de senaste
åren. Valberedningen behöver triggas igång. Budget för Helsingforsresan ska
beaktas.
6. Nästa möte
På nätet vid behov

Vid protokollet

Justeras

Björn Ståhl

Karl-Erik Eriksson

