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Plats

Kevinge äldreboende

Närvarande ledamöter

Börje Klingvall
Hans Blomberg
Margareta Karlin
Ingrid Kärnekull
Sven Noren
Margareta Palving t.o.m. § 6

Suppleanter

Göran Bjugård

Adjungerade

Berit Zethraeus
Eva Olinder

1. Mötet öppnas

Ordförande Börje Klingvall hälsade välkommen.

2. Föregående
protokoll
3. Ekonomi

Protokollet godkändes.

4. Rapporter

Den nya handledaren Eva Olinder är kunnig på Mac.
Installatörerna av den nya takprojektorn har stött på
många problem. Nu fungerar den genom konfigureringen
som skett.

Vår ekonomi är tillfredsställande.

Kostnaden för projektorn delas mellan Mörbygårdens
vänner, Danderyds kommun och Seniornet.
Beslutades att bjuda in Mörbygårdens vänner till
tematräffarna för att få dem intresserade av vår
verksamhet.
Annonserna om Seniornet är Margareta Palving
kontaktman för.
Hans Blomberg ordnar namnskyltar med nya loggan.
5. Fortbildning

Börje tycker att det är viktigt att vi är uppdaterade på de
nya idéerna i datavärlden.
ADW cleaner är en mycket bra rensare, i första hand för
kapade webbsidor.
Addskills ordnar ett antal gratisutbildningar. Den 18
september är det gratisseminarium för Office 365.
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Den 26 september ordnar Lexikon samma utbildning.
Börje tycker att vi ska ta tillvara dessa gratistillfällen.
Sven tycker att det är viktigare att vi fokuserar på enklare
program. Det är det våra medlemmar är intresserade av.
6. Höstterminens
schemaförändringar

De luckor där de saknades handledare fylldes i.

7. Studiecirkelprojektet Fortfarande är inte detta tillräckligt klart för start.
Cirkelledarna får själv bestämma när de vill starta. De
skriver själva en inbjudan till sin cirkel.
Trolig start för första cirkeln är vårterminen.
8. Årsmötet 2015

Årsmötet äger rum onsdagen den 18 mars 2015 kl.15.

9. Övriga frågor

Dataföreningen har en medborgarvecka 41, 6-12 oktober.

10. Kommande möten

6 oktober, 3 november och 1 december kl. 12.30.

11. Mötet avslutas

Börje avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Börje Klingvall

Margareta Karlin

Ordförande

Sekreterare

