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Plats

Kevinge äldreboende

Närvarande ledamöter

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

Suppleanter

Inga

Adjungerade

Berit Zethraeus
Katarina Odemark

1.

Mötet öppnas

Ordförande Börje Klingvall öppnade mötet.

2.

Föregående protokoll

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.

3.

Ekonomi

Vår ekonomi är tillfredsställande.

4.

Rapporter

SeniorNet Danderyd har haft betald annons i tidningen Mitt I två gånger
per termin. Margareta Palving fortsätter att administrera detta.
Berit rapporterade att H2 övertagit Tervix Solutions konkursbo. Vi har fått
ett nytt förslag till avtal hos H2 gällande vår hemsida. Vi har ingen fri
support längre utan minsta grej kostar 850 kr/h före moms. De problem
som vi haft har på senare tid uppkommit vid flytt mellan olika leverantörer.
Det borde vara en uppgift för SeniorNet Sweden att se till att problemen
blir åtgärdade. Men SeniorNet Sweden har problem på bemanningssidan.
En ny person är anställd efter Maria Homman men det ingår inte i hennes
arbetsuppgifter att svara för supporten. Beslutades att skriva under avtalet
trots våra invändningar.
SeniorNet Danderyd har en Facebooksida som kan nås av alla användare
av Facebook. Skriv SeniorNet Danderyd i sökrutan.
De kommunikationsmedel vi skall använda oss av sinsemellan är Mail och
Skype.
Hans B har förslag på en ny handledare som kan komma sporadiskt på
onsdagar, Anne-Outram Mott.
Skräpmejl i Outlook: det finns ett nedladdningsbart program som placerar
skräpmejl där de hör hemma.
Avslutning den 8:e december. Litet oklart vem som blir föreläsare. Nytt
veckobrev skall skickas ut där vi inbjuder till föreläsning. Till detta serveras
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glögg (införskaffas av Margareta P), lussebullar (införskaffas av Ingrid K)
och kaffe
5.

Fortbildning

6.

Schemat för våren 2015 2 februari är temat Facebook. Berit Z undersöker om den av henne
föreslagna personen kan komma och prata då.
16 februari blir föreläsarna två nämligen Ulf B och Margareta P. Temat är
Hur man organiserar och hittar i en dator,
2 mars är det OK för Sven N att prata om Android.
20 april är temat Ljud och Bild. Hans B kollar om någon på Focus i Mörby C
kan/vill komma och prata om ämnet.
27 april är temat Släktforskning. Christer Arvas är av Hans B inbjuden att
prata om ämnet.

7.

Studiecirkel-projektet

Några frågor togs upp angående kursen i Word (ordbehandling). Ulf B,
som skall leda kursen, får själv bestämma när/var/hur. Det blir 5 gånger,
tisdagar 13-15, med en bensträckare vid 14-tiden (med eller utan kaffe?).
Tidigare har vi pratat om en avgift på 300 kronor och ett deltagarantal på
5-8 personer. Detta gäller fortfarande.

8.

Årsmötet

Äger rum onsdagen den 18 mars 2015. Margareta P kontrollerar att
revisorn, Margareta Sandell, är beredd på revisionen genom kontakt med
vår kassör, Sven N. Vi har problem med att få fram en valberedning på två
personer - det fattas en person.

9.

Övriga frågor

Seniordagen i Mörby centrum den 11 november utvärderades. Det hade
varit en lyckad tillställning. Möjligtvis kan vi införskaffa litet godis till nästa
år. Vi borde ha någon broschyransvarig eftersom vi har gammalt material
som borde bytas ut. Börje K kollar om Anders O kan göra en insats. Det är
bl.a. fel logga och felaktig hemsidesadress. Ulf B sade att det kostar
obetydligt mer att beställa 5000 exemplar jämfört med 1000 exemplar.

Berit meddelade att hon skulle gå en kurs i Windows 10.

Berit Z fick styrelsens eloge för att hon sett till att allt runt omkring
Seniordagen fungerade så väl, med transport av dator, bildskärm m m.
10. Vårens styrelsemöten

Dessa äger rum måndagarna den 19 januari, 2 februari, 2 mars, 13 april,
4 maj och 1 juni kl. 12.30.

11. Mötet avslutas

Nästa styrelsesammanträde äger rum måndagen den 19 januari kl. 12.30.
Jullunch den 17 december kl 13.00 på Rydbergs, Drottninggatan 88.
Margareta P beställer bord.
Börje tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Börje Klingvall

Katarina Odemark

Ordförande

Sekreterare

