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Protokoll 

Styrelsemöte	med	SeniorNet	Danderyd	2015‐05‐04	
  
Plats Kevinge äldreboende 
  
Närvarande 
ledamöter 

Hans Blomberg 
Börje Klingvall 
Margareta Karlin 
Ingrid Kärnekull 
Sven Norén 
 

Suppleanter Inga  
  
Adjungerade 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.  

4. Rapporter Inga rapporter förelåg. Berit och Andrew på kommunens IT-
avdelning har testat bredbandet, gjort en mätning och kommit upp till 
83 MB/s. Vårt trådlösa går inte att göra något åt. Berit föreslår att vi 
köper in 4g-routrar. Beslutades att skaffa ett extraabonnemang på 
mobilt bredband.  
 
Börje hade besökt Hässelbys Seniornet och fått idéer till kurser och 
Sven Södermalms Seniornet, Sveriges största seniornetklubb. Där 
köpte han en bok om hur man hanterar utbildningsfrågan, när det 
gäller att lära äldre. 
   

5. Fortbildning Sven har erbjudit Mörbygården Nintendo-spelet men man var inte 
intresserad.    
 
Vi behöver ta upp frågan om samordning av alla verksamheter på 
Kevinge äldreboende. Hans och Börje kommer att träffa Margareta 
Heimer, socialchefen i Danderyd och tar upp frågan då.    
 
Tisdagen den 26 maj har SPF seniormöte i Kungsträdgården.     
 
Som handledare borde man dra igång ”Klicka för kunskap” för att 
engagera medlemmarna som ofta inte vet vad de vill jobba med.  
Börje föreslår att man skriver förslag på papper vilket han har goda 
erfarenheter av. Denna idé föreslogs som en handledarträff. 
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6. Höstterminens 
schema  

 

Ett förslag till schema gicks igenom som presenteras för 
medlemmarna på avslutningen den 11 maj. I slutet av augusti skickar 
vi ut en enkät om workshops till medlemmarna. Vi vill verkligen veta 
vad medlemmar tycker. 
 

7. Terminsavslut-
ningen  

Avslutningen blir den 11 maj med Nintendo. Sven införskaffar 
förtäring.  
 

8. Lokalbokningar Hans lämnar över schemat till Gunn Larsson som ansvarar för 
bokningen av lokaler.  
 

9. Övriga frågor Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 1 juni kl. 11.00. 
Föreningen bjuder på lunch efteråt. Styrelsemedlemmar och 
handledare bjuds in till lunchen.  
 

10. Avslutning Ordförande avslutade mötet.  
 

 

 

Margareta Karlin   Hans Blomberg 
Sekreterare     Ordförande 


