senITel
Organisationsnummer: 802410–2488

En förening inom Teleseniorernas Förbund

Protokoll vid styrelsemöte 2018 - 5
Tid:
Plats:

2018-09-13, kl 10:30
Tellus, Lignagatan 8, Klubbrum 4

Närvarande:

Johan Martin-Löf, Krister Björnsjö, Pelle Carlson, Till Mayer,
Uno Herrlin, Åke Persson, från Göteborg t.o.m. pkt 6: Gullan Sandström, Kjell Markström
Björn Gustafsson, Jan-Åke Ekström,

Frånvarande:
1.

Mötets öppnande samt fastställande av dagordning
Ordförande Johan Martin-Löf öppnade mötet, dagordningen fastställdes.

2.

Föregående protokoll
Föregående protokoll 2018 - 4 fastställdes utan anmärkning.

3.

Kassörens rapport
I kassörens frånvaro rapporterade Till att vi idag har 45 880 kr i kassan.
Vi är nu 82 medlemmar i senITel, varav 24 är medlem i Göteborgsavdelningen.
Flytten av föreningens Nordea-fullmakt till kassören enligt beslut i punkt 3 och punkt 4 i protokoll 2018-3
återstår att utföra. Johan har tagit på sig att påbörja arbetet.

4.

senITel och GDPR
Pang-Gillet har ambitiöst utformat en policy rörande integritet och personuppgifter angående de nya
GDPR - reglerna. Johan introducerade ämnet och Pelle redogjorde för de ändringar han föreslår i policyn
vi fått från Pang-Gillet.
Vi kom överens om följande:
I princip utgår vi ifrån samtycke när man blir medlem i senITel att medlemsregister och medlemsbilder
finns öppet på hemsidan. Vi tar bort de 4 sista siffrorna från vår matrikel, men har födelsedatum kvar i
den interna medlemsmatrikeln men inte på hemsidans medlemsförteckning.
Alla medlemmar har möjlighet att meddela Webbmastern att få den egna bilden borttagen från hemsidan.
Hemsidan sköts av Webbmaster, sekreteraren är ansvarig för medlemsmatrikeln.
 Synpunkter på den föreslagna policyn (bilaga 2) skickas snarast till Pelle. Efter eventuella korrektioner
skickar Pelle i slutet av oktober ett mail till alla medlemmar med information om ovanstående och policyn.

5.

Övriga frågor
Grundaren av det 'Elektriska Telegrafverket' i Sverige, Carl Fredrik Akrell (född den 13 januari 1779, död den 11
december 1868) dog för nästan 150 år sedan. Johan tände ett ljus vid hans grav... och vi föreslog Akrell som
ett ämne för en senITel-torsdag med Johan som föredragande.
Pelle rapporterade att spamutskick sker via vår adress info@senitel.org, vilket vårt webbhotell påpekat
som olämpligt. Det kommer dagligen in dels 5-10 spam-mejl, men ungefär lika många mejl från
”brevbäraren” (mailer deamon) som talar om att adressater till spam utsända i vårt namn inte kunnat
avlämnas. Pelle har bett webbhotellet om rådgivning.

6.

Nästa styrelsemöte: Torsdag den 29 november på Lignagatan 8, kl 12 efter ordinarie torsdagsmöte.

7.

Program för hösten 2018 i Stockholm: En uppdaterad lista finns i bilaga 1.
Första torsdagsmöte för senITel Stockholm är den 20 september.

8.

Avslutning
Johan avslutade mötet med att tacka alla närvarande.
Vid protokollet
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Bilaga 1

Programförslag Stockholm efter diskussion den 17 maj 2018
Tema

Föredragshållare

kontaktperson
hos oss

kommentar

Frågor kring molntjänster

Åke

Åke

vilar t.v.

Kabel-TV – Com-Hem:

Stefan Trampus

Jan-Åke

troligen en torsdag i mars

Johan

vilar t.v.

Tekniska Museums filmer / VHS-rullar
om Baltikum

Gunnar Persson

Johan

undersöks

Net Insight https://netinsight.net/

Alexander Hagring

Jan-Åke

Jan-Åke

Big Data – vad vet man (Google) om oss?

?

Jan-Åke

Telia Company – Att arbeta i grupp…

Åke

IP-tjänsternas värld

Mattias Fridström

Pelle

om 'Foto' och vad vi kan göra…

Bia Persson

Åke

om Databedrägerier

Åke

Åke

Besök på Arlanda

Arlanda Visitor service Åke

Tema inte klart…

Amar Andersson

Pelle

om Carl Fredrik Akrell

Johan

Johan
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Åke tar emot

