2014-05-05

Sida 1 av 2

Danderyd

Styrelsemöte med SeniorNet Danderyd 2014‐05‐05
Plats

Kevinge äldreboende

Närvarande
ledamöter

Börje Klingvall
Hans Blomberg
Ulf Bennetter
Margareta Karlin
Ingrid Kärnekull
Sven Norén

Suppleanter

Göran Bjugård

Adjungerade

Katarina Odemark
Berit Zethraeus
Anders Olsson

1. Mötet öppnas.

Ordförande Börje Klingvall öppnade mötet.

2. Föregående
protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomi

Vår ekonomi är god. Under morgondagen prövas en ny projektor på
Mörbygården. Därefter beslutar vi hur vi ska göra.

4. Rapporter

Berit rapporterade att vi numera har en ringklocka som ringer både i
vår lokal och i Mörbygårdens när någon trycker på knappen på
stolpen utanför entrén.
Börje och Hans hade varit på Seniornet Swedens årsmöte.
Fördelningen av avgifterna är nu åter till 60 % till Seniornet Sweden
och 40 % till klubbarna. Förslaget antogs med stor majoritet på
årsmötet.

5. Fortbildning

Börje hade uppdaterat sig på Fotor, ett gratis
bildbehandlingsprogram.
Ccleaner är ett bra rensningsprogram som Börje rekommenderar.
Ett annat bra rensningsprogram är Malwaebytes.

6. Vårterminens
återstående schema

Endast några träningstillfällen och avslutningen återstår.

7. Höstterminens
schema

Styrelsen är överens om det föreslagna schemat och beslutade att
externa föreläsare som vill ha betalt kan få detta.
Tematräffar och workshopar berättigar till bidrag från Vuxenskolan
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oberoende av hur många deltagare som är närvarande.
Vuxenskolen kan hjälpa till att få fler medlemmar vilket vi är tackade
ja till.
8. Avslutningen
måndag 12 maj

På avslutningen blir det cider, kaffe och te. Beslutades att bjuda på
glass och jordgubbar vilket Sven åtog sig att införskaffa.

9. S-B Österlund,
Börje hade varit med på volontärverksamheten och gjort reklam för
volontärverksamheten SeniorNet. Den 12 maj äger ett möte rum i denna verksamhet, där
Ingrid deltar och informerar om SeniorNet.
10. Möte med Bo
Carlquist inför
höstens verksamhet

Studiecirklarna diskuterades. Beslutades att skicka ut en inbjudan i
augusti. Ulf leder cirkeln Word ordbehandling, Hans Windows 8.1,
Anders Ohlsson bildhantering och Margareta P/Solveig plattor och
smarta telefoner. För att en cirkel ska bli av måste minst fem och
högst åtta personer delta. Avgiften beslutades till 300 kr/person
inklusive de 20 kr vi brukar ta betalt.
Till kursadministratör utsågs Hans Blomberg.

11. Övriga frågor

Uppdelningen av schemat tas bort och återgår till att vara på en och
samma sida oavsett hur långt det är.
Seniorsurf är en PR-punkt som SeniorNet Sweden gör tillsammans
med biblioteken. Beslutades att vi skulle delta i seniorsurfen på
biblioteket i Djursholm en dag under vecka 40.
Berit lägger ut schemat på hemsidan, när alla externa föreläsare sagt
ja.

12. Nästa möte

Måndagen 2 juni kl. 12.30

13. Avslutning

Börje tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Börje Klingvall l
Ordförande

Margareta Karlin
Sekreterare

