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Protokoll Styrelsemöte Seniornet 2016-10-03 
 

Plats Kevinge äldreboende 
 

Närvarande  Hans Blomberg 
Börje Klingvall 
Ulf Bennetter 
Margareta Karlin 
Ingrid Kärnekull 
Sven Norén  
 

Adjungerade Solveig Engdahl 
Katarina Odemark 
Berit Zethreaus 
  

1. Mötet öppnas Ordförande Hans Blomberg öppnade mötet. 
 

2. Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes. 
 

3. Ekonomi Ekonomin är fortfarande god. Datorerna är 
långsamma. Berit föreslog att vi skulle utrangera 
de två långsammaste. Detta beslutades samt att 
en dockningslist skulle införskaffas.       
 

4. Rapporter Katarina rapporterade att medlemsregistret nu 
är omgjort och fungerar bra.   
Katarina rapporterade även att man prövat att     
skriva veckobreven på olika sätt och nu bestämt 
sig för typsnitt 14 så att alla ska kunna läsa 
texten. Färg uppfattas som inspirerande för 
läsaren.  
Berit vill inte ha fortsatt ansvar för supporten 
och har bett Hans att kontakta socialchefen 
Margareta Heimer och begära att vi vid behov 
ska kunna få hjälp av kommunen .  
Hon föreslog också att vi skulle teckna 
abonnemang som vi kan använda, när internet 
inte fungerar, ett simkort. Kostnad: 360 + 190 kr. 
Detta ska även kunna användas av E-lots och 
Mörbygårdens vänner.      
 

5. Fortbildning Beslutades att Solveig Engdahl och Margareta 
Karlin får gå på E-hälsodagen den 9 november  
som arrangeras av E-hälsomyndigheten med 
sikte på e-hälsan år 2025 till en kostnad av    
2100 kr per person.  
Solveig håller i tematräffen den 5 december. 
Hon har engagerat  sig i detta ämne länge och 
vill att någon annan som också gör det. 
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6. Höstens schema  Helena Fuchs från Microsoft kommer att hålla  
tematräffen den 14 november. Hon vill veta vad 
vi tycker att hon ska tala om.  Förslag: Edge, 
Skype och One Drive.  
Per Schultzén kommer att tala om bank-id och  
swish den 7 november.      
 

7. Övriga frågor På Seniordagen den 8 november fördelas 
arbetet enligt följande:     
10-12 Börje och Ingrid 
12-14 Hans och Margareta 
14-16 Hans och Berit 
Hans skulle precis som förra året be Göran ta dit 
materialet. Berit skulle vara där sista timmen och 
ta hem prylarna igen.   
De två introduktionstillfällena äger rum den        
9 november kl. 13-14.30 med Ulf,  Ingrid och 
Hans och 15 november kl. 15-16.30 med Ulf, 
Solveig, Sven, Hans, Börje och Margareta.  
Avsikten med träffarna är att vi ska få deltagarna 
att förstå att det är roligt att jobba med 
Seniornet. 
Ingrid, Solveig och Hans bildar en grupp för att 
skriva en lapp om introduktionsdagarna.  
   

8. Avslutning Hans avslutade mötet.  

 

 

       Margareta Karlin   Hans Blomberg  

   

        Sekreterare     Ordförande   


