
                
Styrelsemöte med SeniorNet Danderyd 2015-11-02 Sida 1 av 2 
 
Plats Kevinge Äldreboende  

 
Närvarande 
ledamöter 

Hans Blomberg  
Börje Klingvall 
Sven Norén 
 

Suppleanter Inga  
 

Adjungerade Solveig Engdahl 
Katarina Odemark 
Berit Zethraeus 
 

1. Mötet öppnas 
 

Ordförande Hans Blomberg öppnade mötet.  
 

2. Föregående 
protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades 
till handlingarna.  
 

3. Ekonomi 
 

Vår ekonomi är god. Senare i månaden 
belastas vårt konto med kostnaden för 
verksamhetskonferensen i Växjö. 
 

4. Rapporter Den 8-9 november har SeniorNet Sweden en 
verksamhetskonferens i Växjö. SeniorNet 
Danderyd representeras av Berit Zethraeus 
och Solveig Engdahl.  
 
Börje önskar få tillgång till Office 2016.  
Andra mötesdeltagare använder i stället de 
fria programvarorna Liber Office och Open 
Offices. 
 
Katarina tipsar om Julkalender 
(adventskalender) på Fujifilm.se. Välj 
Framkallning/Fotopresenter/Adventskalender 
 

5. Fortbildning Tidigare år har vi alltid startat terminen 
med ett handledarmöte. Det vore kanske 
något att ta upp igen. 
 
Utbildning i vuxenpedagogik för 
handledarna? SeniorNet Danderyd har 
tillgång till boken ”Äldre och Internet” – 
kanske skulle vi ha ett handledarmöte på 
det temat ev. med utgångspunkt från boken. 
 
Elots startar sina föreläsningar om I-Pad 
och I-Phone på Mörbygården torsdag den 5:e 
november klockan 13.00. Flera av oss 
tänker komma och lyssna för att lära oss 
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om Elots arbetsmetoder. 
 

6. Nya hemsidan  Den 27:e oktober diskuterades den nya 
hemsidan under Berits ledning. Det framkom 
önskemål att långa texter skulle kunna 
kapas av, typ Läs mer… Verktyget Wordpress 
klarar troligen inte detta (som det ser ut 
nu).  
Önskemål finns att kunna skriva 
anteckningar från surftillfällena via nya 
hemsidan. Någon föreslog att vi skulle 
använda ett Excel-ark för att kunna få en 
överblick över vilka frågor som brukar 
komma upp vid dessa övningar. 
      

7. Vårens schema Hans tar hand om detta tillsvidare. Kanske 
bildas senare en arbetsgrupp som slutför 
arbetet med schemat.  
Hans vill gärna ha idéer om ämnen som kan 
tas upp på måndagarna. Ett av ämnena blir 
förmodligen släktforskning.  
 

8. Seniordagen Göran B har lovat att transportera 
material till Mörby C på morgonen tisdag 
10:e november.  
MATERIAL: Bärbar dator, Padda, Skärm, Mus, 
Elkabelsnurra. 
DOKUMENT: Schema för resten av terminen, 
Anders papper om cykeln, Solveigs artikel 
som varit publicerad i tidningen Idun, Hur 
bli medlem, eventuellt andra papper om vår 
förening. 
ÖVRIGT: Godis, Rullaffisch med glad gubbe, 
Kolla att wi-fi fungerar. 
SCHEMA: 10-12 Hans, 12-14 Berit, 14-16 
Sven, 15-16 Börje. 
   

9. Avslutning Ordföranden avslutade mötet.  
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 7 
december kl. 12.30. 
 

 
 
Hans Blomberg   Katarina Odemark 
Ordförande   Sekreterare 
 


