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Plats

Kevinge seniorboende, Edsviksvägen 1A

Närvarande ledamöter

Börje Klingvall
Ingrid Kärnekull
Ulf Bennetter
Sven Norén
Margareta Palving §§ 5‐10

Suppleanter

Katarina Odemark
Margareta Karlin

Adjungerade

Berit Zethraeus
Solveig Engdahl

Mötet öppnas

Ordförande Börje Klingvall öppnade mötet.

Föregående protokoll

Parkeringsfrågan är fortfarande under behandling. Protokollet
godkändes och lades till handlingarna

Ekonomi,
Aktuellt läge

Det ekonomiska läget anses tillfredsställande. Kassören Sven Norén gör
Upp en budget för år 2013
En ny projektor behövs och en dator med pekskärm.
Börje Klingvall undersöker kostnaderna.

Rapporter

Börje Klingvall hade varit på möte med kontaktpersoner för olika
pensionärsorganisationer. Man efterhörde frivillig hjälp. Börje
representerade där Seniornet, som trots begränsade resurser i viss mån
kan bidra.
Han tog även upp frågan om möjligheten att komma in på servicehuset
efter kl.16 då ytterdörren låses och fick veta att det finns en ringklocka,
monterad vid knappsatsen för dörrkod, som man kan ringa på.

Utbildning

Alla styrelsemedlemmar behöver vara kunniga på smartphones och
ipads och även på Windows 8 som är på väg ut på marknaden. Många
medlemmar med nya laptops har redan detta installerat. Börje Klingvall
förhör sig för om möjligheter till utbildning efter styrelsemötet den 6
maj, alternativt 13 maj.

Schemat

Sven Norén undersöker om SEB kan informera om att deklarera på
nätet den 8 april.
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Den 25 mars informerar Anders Fuchs från Microsoft om Office och
andra teknologier.
Den 15 april informerar Sara Watz om användarvänliga hemsidor.
Den 29 april blir temat bildhantering med Börje Klingvall och dessutom
terminsavslutning med mingel av Ulf Bennetter
Årsmötet

Verksamhetsberättelsen och Verksamhetsplanen godkändes.
Inga motioner har inkommit.
Inte något extra dragplåster till årsmötet, däremot frågestund och
mingel.

Utvärdering av workshops Stort deltagande på smartphone och Ipad som Solveig har berättat om.
Här behövs fler handledare, alternativt ska även fler tillfällen erbjudas.
Övriga frågor

Årsmötet för Seniornet Sweden äger rum den 23 april. Börje Klingvall
deltar och ev. Margareta Karlin.

Nästa möte

Efter årsmötet sker i vanlig ordning det konstituerande mötet.
Nästa allmänna styrelsemöte äger rum måndagen den 8 april

Avslutning

Börje Klingvall tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Börje Klingvall

Margareta Karlin

Ordfförande

sekreterare

