senITel
Protokoll vid styrelsemöte nr 3-11

Tid: 2011-10-27

Närvarande:

Plats: Tekniska museet

Karl-Erik Eriksson, Åke Persson, Krister Björnsjö, Johan Martin-Löf,
Göran Roos, Björn Ståhl samt via telefon Enar Johansson och Kjell
Markström

Ej närvarande: Pelle Carlson, Uno Herrlin

1. Mötets öppnande
Kalle hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Björn utsågs att föra protokollet
och Kalle justerar det. Dagordningen fastställdes efter tillägg av en punkt om
Julklappslotteri.
2. Ekonomi och medlemssituation
Vi är 121 medlemmar varav 2 är hedersmedlemmar. 24 av medlemmarna är
knutna till Göteborg.
Det finns 28 766 kr i kassan vilket är över budget. Det finns med andra ord
utrymme för inköp.
3. Verksamhetsplanering
Dagens medlemsmöte var det sista på Tekniska museet för denna termin p g a
ombyggnad. Torsdagsmötena hålls t v i Tanto Seniorlokus på Södermalm. Det är
för närvarande oklart om vi kan få komma tillbaka till klassrummet. Diskussioner
pågår med TM om någon slags av motprestation från oss i form av bidrag till
museets verksamhet. Det verkar dock inte helt lätt att lösa.
I Göteborg har det varit en del problem med bl a tillträde till lokalerna i
Änggården. En flytt till Radiomuseet har diskuterats, men helst vill man vara kvar
i den nuvarande lokalen.
En videokamera plus stativ har köpts in av Till.
Ett prov pågår med att spela in föredragen på torsdagsmötena på video. Avsikten
är att Göteborg och andra intresserade skulle kunna få ta del av presentationerna. Troligen är det inte praktiskt genomförbart att distribuera materialet via
hemsidan, så det blir förmodligen på DVD. Johan informerade om att TM har
utrustning för webb-TV som vi kanske kan få använda.

Det finns inga omedelbara behov av uppgradering av datorerna vare sig i
Stockholm eller Göteborg.
I dagsläget är 24 nov och 1 dec inte programsatta. Den 17 nov kommer Percy
Pettersson att tala om nyheter inom digital rundradio. Beslutades att terminen
avslutas 8 dec då det blir Lusse-tema.
Läsplattorna som köptes förra året har varit ute bland medlemmarna för att de
ska få möjlighet att bekanta sig med dem. De ska nu lottas ut bland de
medlemmar som anmäler sig till lotteriet. Pelle får i uppdrag att informera
medlemmarna om när, var och hur.
4. Övriga frågor
Vid dragningen i medlemslotteriet den 6 okt vann Rose-Mari Heimervall 2 000 kr
och Bengt Lindstrand 1 000 kr.
Kalle arbetar på ett medlemsbrev, bidrag från övriga styrelsen är välkomna.
Det börjar bli dags att förbereda för årsmötet 2012. Ansvar för att ta fram de olika
handlingarna vilar på samma personer som senast - så långt det går.
5. Nästa möte
Körs som nätmöte. Tidpunkt bestäms senare.
Kalle tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Björn Ståhl

Karl-Erik Eriksson

