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Plats

Kevinge äldreboende

Närvarande
ledamöter

Börje Klingvall
Ingrid Kärnekull
Ulf Bennetter
Margareta Karlin
Katarina Odemark

Suppleanter

Hans Blomberg

Adjungerade

Berit Zethraeus

1. Mötet öppnas.

Börje Klingvall hälsar välkommen.

2. Föregående
protokoll

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

3. Ekonomi

Vår ekonomi är god.

4. Rapporter

Office 365 jobbar några medlemmar med. Berit önskar att flera blir
initierade. Hon skickar ut ett nytt mail om detta. Det är bra om vi
kan programmet som även säljs på bl a Elgiganten. ”Vanlig”
medlem kan ha det installerat i sin dator, varför det är bra om vi
handledare kan Office 365.
Solveig och Berit har varit på Lexikon och lyssnat på information
om Windows 8.1 och Office 2013.
Berit har blivit tillfrågad om att ingå i referensgruppen för forumet i
Seniornets nya hemsida. Ännu är det oklart vad som kommer att
ingå i uppdraget.

5. Utbildning

Tas ej upp.

6. Vårterminens
schema

Fortfarande finns det oklarheter gällande kommande temadagar den
17 mars, 31 mars och 7 april. Om vi inte lyckats engagera planerade
föreläsare före handledarträffen 6 februari får vi fundera på andra
ämnen.
Workshopen om Word var fulltecknad meddelade Ulf, som tyckte
detta var positivt.
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Diskuterades vad som skulle vara tillgängligt enbart för medlemmar.
Beslutades att Presentationer och Internt ska kräva inloggning. Allt
övrigt ska vara tillgängligt för alla.

8. Kurs i
bildhantering

Anders Ohlsson har sammanställt material om bildhantering som
han berömdes för. Materialet kommer att vara till nytta i många år.

9. Årsmötet

Förbereddes.

10. Övriga frågor

Entréklockan in till Kevinge äldreboende fungerar inte. Byggnaden
låses redan kl.16, vilket fungerar illa för vår verksamhet. Börje får
tar upp frågan med Samid.
Ingrid påpekar att det är viktigt att komma ihåg att stänga fönstren i
lokalerna annars går larmet.
Get on line-week = delaktighet i den digitala världen äger rum den
24-30 mars. Börje uppmanar oss att engagera oss i detta.

11. Avslutning

Nästa styrelsemöte äger rum den 10 mars kl. 12.30.
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Börje Klingvall
Ordförande

Margareta Karlin
Sekreterare

