senITel
Organisationsnummer: 802410–2488

En förening inom Teleseniorernas Förbund

Protokoll vid styrelsemöte 2018 - 4
Tid:
Plats:

2018-05-17, kl 10:00
Tellus, Lignagatan 8, Klubbrum 4

Närvarande:

Björn Gustafsson, Johan Martin-Löf, Krister Björnsjö, Pelle Carlson, Till Mayer,
Uno Herrlin, Åke Persson

Frånvarande:

Jan-Åke Ekström, från Göteborg: Gullan Sandström, Kjell Markström

1.

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

2.

Föregående protokoll
Föregående protokoll 2018 - 2 fastställdes utan anmärkning.

3.

Kassörens rapport
Vi har i dag c:a 52 000 kr i kassan. För exakt redovisning saknas några utgifter som Åke hade under våren
samt några obetalda medlemsavgifter. Vi gick igenom föreningens medlemsstatus. De medlemmar som
ännu inte hade betald för 2018 får en chans till att vara kvar som medlem genom att Johan, Pelle eller Till
ringer och kollar upp detta. Sista maj ska vara slutdatum för betalning.
Johan och Till hjälps under sommaren åt att flytta föreningens Nordea-fullmakt enligt beslut i punkt 3 och
punkt 4 i föregående protokoll.

4.

senITel och GDPR
Pang-Gillet har ambitiöst utformat en policy rörande integritet och personuppgifter angående de nya
GDPR - reglerna. Vi beslöt att läsa dokumentet under sommaren och att ta upp det för diskussion på
första styrelsemöte i höst.
I princip utgår vi ifrån samtycke att medlemsregistret och medlemsbilder finns på hemsidan. Vi tar bort
personnummer från vår matrikel, men har födelsedatum kvar fast inte på hemsidans medlemsförteckning.
Sekreteraren är ansvarig för registret.
Efter styrelsemötet i höst skickar vi ett mail till alla medlemmar med information om detta.

5.

Övriga frågor
Pelle har bokat klubbrum 4 för våra torsdags-möten i höst från den 13 september till den 7 december.
Vi beslöt att betala maten för de anmälda deltagarna i lunchen vid senITel-Stockholms våravslutning på
restaurang Himlen denna dag. Valda drycker betalas enskild av var och en.

6.

Nästa styrelsemöte: Torsdag den 13 september på Lignagatan 8, kl 10:30 efter torsdagsfika.

7.

Hösten 2018 i Stockholm, uppdatering: 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.
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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.

Johan

undersöks

GDPR, det nya EU-direktivet om personuppgifter/integritet/säkerhet.
Dess konsekvenser för föreningar

Jan-Åke

Till kollar med Jan-Åke

Net Insight https://netinsight.net/

?

Jan-Åke

Till kollar med Jan-Åke

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

?

Jan-Åke

Till kollar med Jan-Åke

Tekniska Museums filmer
om Baltikum

Gunnar Persson

Telia Company – Att arbeta i grupp…
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