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1. Mötet öppnas

Ordförande Börje Klingvall öppnade mötet. Katarina Odemark är
sekreterare.

2. Föregående protokoll

Protokollet från den 11 november godkändes efter följande rättelse:
Kommande styrelsemöte 13/1 är en måndag och ingenting annat.

3. Ekonomi

Ekonomin är tillfredsställande.

4. Rapporter

Börje rapporterade från ERFA-mötet som i år ägde rum i Täby.
Berit informerade oss om den nya hemsidan för SeniorNet Sweden
där klubbarna har möjlighet att ansluta sig.
Berit och Börje har träffat Maria Homman från SeniorNet Sweden.
SeniorNet Sweden vill att klubbarna skall haka på AimContent som
är ett publiceringsverktyg. Det kostar 2500 kr i uppläggningsavgift
och sedan 150 kr per månad.
Som det nu är sköter Berit ensam vår hemsida. I det nya förslaget
kan flera personer arbeta med hemsidan.
Viss frihet finns att välja ”knappar” och bakgrundsbild (den skall
dock vara ljus). Ett problem blir att få tillgång till schemat på ett bra
sätt och det är just schemat som många är intresserade av!
Hans berättade om sina erfarenheter av att många användare fått
trojaner i sina datorer och att det är viktigt att vi informerar om
risker och säkerheten. Ulf har varje termin ett tema om Säkerhet och
det borde täcka ämnet ifråga.
Eivor S har fyllt jämnt och vi från SeniorNets sida kommer att
uppvakta henne vid avslutningsmiddagen den 9/12.

5. Fortbildning

Börje tipsade om microsoftvirtualacademy.com.
Berit och Solveig har anmält sig till den kurs gällande Windows 8
och Office2013 som Berit tidigare mejlat oss om.
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6. Seniordagen

Till nästa år: vi borde ha haft utskrifter av schemat till intresserade.
Det räcker med kvarvarande del av terminen.

7. Terminsavslutning

Avslutning 9/12. Margareta K, Margareta P och Ingrid sköter
trakteringen.
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8. Vårterminens schema Några justeringar gjordes. Katarina skickar ut det nya förslaget för
påseende innan det läggs ut på vår hemsida.
Vårterminens sista dag blir 12/5 dvs terminen blir en vecka längre
än vad som tidigare föreslagits.
9. Bidragsansökan

Börjes förslag till bidragsansökan för år 2014 godkändes.

10. Avgift till SeniorNet
Sweden

Diskuterades om vi som arbetar ideellt inom SeniorNet Danderyd
kunde få vår medlemsavgift betald av Danderydsklubben. Förslaget
tas upp på nästa styrelsemöte.

11. Planerad kurs i
bildbehandling

Anders Olsson har gjort ett förslag till kursmaterial om 17 sidor. Vi
borde läsa in oss på detta så att vi kan bistå vid kursen. Har vi
möjlighet att få tillgång till materialet?
Förslagsvis startar kursen i mars. Eventuellt bildar Börje och Hans
en grupp som arbetar med Anders.
Kan vi få något arvode från Vuxenskolan för kursen? Troligen ej.

12. SeniorNet Danderyds Beslutas att vi tills vidare hoppar på första vagnen på tåget
nya hemsida
(= uppläggningen).
Två arbetsgrupper bildas:
Innehåll: Berit (sammankallande) Solveig Katarina Hans
Layout: Börje (sammankallande) Ingrid Ulf
13. Övriga frågor

Katarina undrar om det finns intresse för inköp av en surfplatta från
Microsoft- och/eller Androidvärlden. Vi har ju tidigare köpt en
surfplatta av typen Ipad. Intresset för att använda denna platta är
dock så lågt att någon ny platta inte är aktuell just nu.
Ingrid ser till att kommunen (som numera har hand om
lokalbokningen) får veta vilka dagar vi tänker ha sammanträde. Gun,
som är representant för Kevinge seniorboende, bör också få
kännedom om när vi tänker använda lokalerna.

14. Kommande
styrelsemöten

Kommande möten är 13/1, 3/2, 10/3, 7/4, 5/5
Ingrid leder mötet 13/1 då Börje är på Teneriffa.
Börje avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Börje Klingvall
Ordförande

Katarina Odemark
Sekreterare

