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                     Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Förbundet Aktiva  

                     Seniorer 21 -22 januari 2020 i Örebro 

 

 Närvarande                                             Adjungerade 

Christina Edvertz ordförande                                        Inger Elfström 

Rolf Bååth                        Leif Johansson 

Åke Sundby                        Lillemor Fridlundh ( fr om § 120)   

Birgitta Swenson                       Frånvarande 

Yvonn Öjerhult                                                             Bo Andersson 

 

§ 115 Sammanträdets öppnande 

Ordföranden Christina Edvertz öppnar sammanträdet och hälsar deltagarna välkomna. 

. 

§ 116 Protokolljustering 

Att jämte ordföranden justera protokollet utses Åke Sundby. 

 

§ 117 Godkännande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkänns. 

 

§ 118 Föregående protokoll 

Protokoll från sammanträdet 2019-11-05-06 godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§ 119 Förbundets hemsida 

 Ett fåtal registeringar av styrelsefunktionärer har gjorts sedan förra styrelsemötet. Samarbetet 

med Cogwork fungerar bra. Styrelsen beslutar att förbundet inte längre skall finnas med på 

Facebook och Twitter samt att Rolf skall meddela detta till Kaj Svartström. 

 

§ 120 Information från arbetsgruppen inför mötet med föreningar 

I arbetsgruppen för IT-frågor ingår Christina, Åke och Leif. Den 29 januari skall man tträffa 

ett 10-tal föreningar  för information och diskussion om IT. 

Leif meddelar att förbundet skall ha en ny hemsida i Wordpress. Den kan nås under aktiva. 

seniorer.hemsida.eu. Den 30 januari sker övergång från den nuvarande hemsidan till denna. 

Föreningarna i Enköping, Gävle och Örebro har sina hemsidor i Wordpress. Där kan också 

anmälan till aktiviteter göras. Programmet Mina aktiviteter kompletterar föreningarnas 

hemsidor, och de tre nämnda föreningarna har detta program. I Mina aktiviteter kan alla 

inbetalningar redovisas. Redovisningsprogrammet är Wisma e Ekonomi.  

Leif anser att förbundet skall lämna webbhotellet Loopia och gå över till Oderl@nd. Att byta 

från Joomla till Wordpress kostar 6500/år och Cogwork hjälper till vid bytet. Om  man 

dessutom väljer Mina aktiviteter kostar det inget att byta.Styrelsen beslutar att Oderl@nd 

skall vara nytt webbhotell för förbundet. Konsekvenserna för föreningaran skall utredas. 

Senare under mötet tas frågan om webbhotell upp ännu en gång. Leif förklarar att förbundet 

köpt 50 subdomäner, men att det står varje förening fritt att bestämma webbhotell. En IT-

kontaktperson skall ersätta webmastern i förbundsstyrelsen. Leif tar kontakt med Loopia och 

Oderl@nd för att få ytterligare klargörande information. ( Denna information har delgetts 

styrelsen efter mötets avslutning). 

 

 



 


