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1. Mötet öppnas

Ordförande Börje Klingvall hälsar välkommen.

2. Föregående
protokoll

Efter en namnändring i närvarolistan godkänns föregående protokoll och
läggs till handlingarna.

3. Ekonomi

Vi väntar på vårt bidrag från Danderyds kommun och då bör budgeterade
pengar räcka till både den hårdvara och de programvarulicenser som vi
behöver.

4. Rapporter och
utbildning

För tillfället finns inget att rapportera.
Börje puffar för Scoop.it och Informator. Skatteverket har utbildningar.

6. Vårterminens
schema

Berit för in eventuella schemaändringar på hemsidan.

7. Årsmötet 2012

•
•
•
•
•

Onsdagen den 14 mars kl 15.00 äger årsmötet rum.
Ingrid skaffar blommor till Birgitta Lindgren som är vår huvudtalare.
Axel och Margareta har skickat ut kallelse till samtliga medlemmar.
Inga motioner har inkommit.
Axel har skickat ut förslag till budget och bokslut och dessa läggs
tillsammans med verksamhetsberättelsen som Börje gör in på hemsidan.
• Valberedningen föreslår styrelseledamöter som årsmötet väljer. Inga
ändringar föreligger.
• Ingrid beställer snittar och cider för 40 personer i restaurangen. Kaffe
och någon sötsak kommer också att serveras.

2

8. Genomförande av
Workshops

Vi kommer att fortsätta med våra workshops. De handledare som kan
behöva extra hjälp på grund av många deltagare får kalla på assistans. Alla
ska anmäla sig i förväg.

9. Övriga frågor

Ingrid tar över utskicken till medlemmarna resten av terminen. Därefter gör
vi en utvärdering. Börje tar kontakt med SeniorNet så att Ingrid får tillgång
till registret.
Berit har fått en förfrågan från en person inom Danderyds kommun om de
skulle kunna få använda vår lokal för ett projekt ihop med ABF för personer
med psykiskt funktionsnedsättning. Börje tar kontakt med projektledaren
Anki Rydén och återkommer till styrelsen.
Nyckelfrågan är uppe igen. Vi måste få tillgång till egna nycklar eller
”blippar”. För tillfället förvaras den enda tillgängliga ”blippen” på
Information Danderyd.
Ingrid tar upp frågan om vi ska tillåta kopiering i större skala. När någon tar
många kopior kan vi debitera dem med t.ex. 1 kr/sida för svartvitt och 2
kr/sida för färg.

10. Mötet avslutas

Börje Klingvall
Ordförande

Nästa möte äger rum måndagen den 2 april kl 12.30.
Börje tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Margareta Palving
Sekreterare

