2012-04-02

Protokoll

Styrelsemöte med SeniorNet Danderyd 2012-04-02

Plats

Kevinge Seniorboende

1 (2)

Närvarande ledamöter Börje Klingvall
Axel Andersson
Ingrid Kärnekull
Sven Norén
Margareta Palving
Suppleant

Katarina Odemark

Adjungerade

Berit Zethraeus
Solveig Engdahl

1. Mötet öppnas

Ordföranden Börje Klingvall hälsar välkommen.

2. Föregående
protokoll

Efter en justering av ett felaktigt datum godkänns föregående protokoll
(datum 2012-03-05) och läggs till handlingarna.
Protokollet från det konstituerande mötet genom meddelande (datum 201203-19) godkänns och läggs till handlingarna.

3. Förslag och
diskussioner

Om en Workshop har för få anmälningar och alltså ställs in skall även
bisittaren få meddelande att Workshopen ej blir av.
Den 11:e april har Solveig en extra workshop gällande sufrplattor/smarta
telefoner.
Önskemålet att via Internet (alltså ej via vårt nät) kunna nå en skrivare i
datasalen bordlägges.
Önskemålet att SeniorNet/Danderyd skall införskaffa surfplattor
bordlägges.
Önskemål har framförts om lån av datasalen för utbildningsändamål. Det är
med yttersta försiktighet vi lånar ut datasalen och vi hänvisade till andra
lokaler vid Svärdvägen.

4. Ekonomin

är OK.

5. Utbildning

Berit har fortlöpande mailat oss andra om olika aktiviteter t.ex. gällande
onsdagssupporten.

6. Vårterminens
schema

Mingel torsdag 3/5 (terminens sista dag).

7. Höstterminen
2012

Start torsdag 13 sept., slut torsdag 6 dec.
Utvärdering av workshop samt av den nya onsdagstiden samt av allt annat
behövs.
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Hur få in synpunkter från medlemmarna, var har varit bra, vad har varit
dåligt osv.? Vi kan dela ut enkäter till dem som besöker oss eller efterfråga
synpunkter via mail (som svar på veckobrevet).
På mötet kom dessa förslag fram: se över om vi kan få fler externa
föreläsare, Video (Willy J, Kungsholmen), släktforskning, kanske kika på
andra klubbars program, studiebesök mm.
Arbetsgruppen för schemat består av Sven N, Margareta P, Katarina O.
8. Övriga frågor

Hörselslingan i ljudanläggningen i Mörbygårdens vänners lokal har
försvunnit i samband med en ombyggnation av anläggningen.
Berit visade ny utrustning som kan ersätta hörselslingan. Utrustningen
består av en sändare (används av den som pratar) samt fem mottagare. Det
är tänkt att denna utrustning skall underlätta för de som har svårt att höra.
Arbetsgruppen för att undersöka nyttan med utrustningen består av Gunnar
H, Berit Z, Axel A.
”Blipparna” fungerar nu till datasalen men bara dit och alltså ej in till
Mörbygårdens vänner!?

9. Nästa
sammanträde

Tid: måndag den 7 maj 2012 kl 12.30.

10. Mötet avslutas Ordföranden avslutar mötet.

Börje Klingvall
Ordförande

Katarina Odemark
Sekreterare

