
VI HADE I ALLA FALL TUR MED TEKNIKEN
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ETT LYCKAT FÖRSTA HELT DIGITALT MÖTE I EGEN REGI.
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Ordf Laila ledde

styrelsemötet från

bostaden. 

Alla övriga utom PA och 

Göran befann sig också 

hemma

Bilden visar

PA Bjurling  på den plats i 

Rosa Huset varifrån han, 

ivrigt påhejad av Göran, 

utförde teknisk ledning av 

vårt första helt digitala

styrelsemöte.
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Fredag 5 feb 2021 Styrelsemöte i SPF Seniorerna Ronneby.

Minus 14 i Millegarne och minus 12 i Ronneby. 

PA Bjurling i Millegarne tvättade bilen igår, men den har ändå inte frusit ihop.

Göran Lander vågar inte tvätta bilen i kylan, och den har inte heller frusit ihop.

Klockan nio intar de Rosa Huset med datorer, surfplattor, smartphones och 

möteshandlingar för att därifrån tekniskt leda mötet. 

Klockan 0940 sänder PA inbjudan till övriga styrelsemedlemmar att koppla upp sig 

till mötet via ZOOM. 

Där dyker de upp på datorskärmarna en efter en sittandes framför sina datorer, 

surfplattor och mobiltelefoner. En ledamot kan inte ses men höras och det 

beslutas att genomföra mötet så.
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Laila ordför precis som vanligt, man vinkar ibland för att få ordet, man faller 

ibland ivrigt varandra i talet och eftersom allt går så bra väljer man bort 

kaffepausen. 

Fortfarande är pandemiläget sådant att ingen verksamhet kan dras igång. 

Årsmötet förläggs preliminärt till maj månad då man förhoppningsvis kanske 

kan samlas utomhus.

Medan PA och Göran plockar ihop utrustningen upptäcker de att det känns som 

om ett helt vanligt möte ägt rum, skratt och röster hänger kvar i Rosa Huset, 

vanlighetskänslan finns och nu dyker tanken upp att vi måste passa oss så att 

inte SPF övergår till enbart digital samvaro! Inga fallolyckor eftersom vi är 

hemma, ingen smittorisk hemma, tekniken omöjliggör huvuddelen av det 

oseriösa snackandet och mötena effektiviseras dramatiskt! 


