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Protokoll 

Styrelsemöte med SeniorNet Danderyd  2016-02-
01 
 

Plats Kevinge äldreboende  

 

Närvarande ledamöter Hans Blomberg 

Börje Klingvall 

Ulf Bennetter 

Göran Bjugård 

Margareta Karlin 

Ingrid Kärnekull 

 

Suppleanter Inga 

 

Adjungerade Solveig Engdahl 

Katarina Odemark 

 

1. Mötet öppnas 

 

Ordförande Hans Blomberg öppnade mötet. 

 

2. Föregående 

protokoll 

Föregående protokoll godkändes efter några ändringar.  

 

 

3. Ekonomi 

 

Vår ekonomi är god. Det är dags att söka bidrag från kommunen.  

 

4. Rapporter Katarina tog upp frågan om projektorn i stora salen som Seniornet 

bidragit med pengar till. Den är oberäknelig och svår att få att 

fungera med ljud.   

 

5. Fortbildning  En inbjudan från ERFA, ett samarbete mellan Seniornet i de fem 

kommunerna i norra Stockholm, har inkommit. Ett möte ska ske i 

Järfälla någon av dagarna 29-31 mars och man ville veta vilken 

dag som passar oss bäst. Hans och Göran deltar.   

6. Handledarmöte 

 

Måndagen den 8 februari kl.10 med lunch på Monrads. 

Hans har förberett frågor att fundera på och skickar dem via mail. 

Övriga ledamöter bör också bidra med frågor. Vi behöver fundera 

på vad vi ska koncentrera oss på. Annonsen om osäkerhet på 

datorn behöver förnyas. Här ska även texten om att Seniornet 

behöver hjälp av personer som kan lära ut finnas med.       

  

7. Vårens schema   Några ändringar gjordes. Dessutom saknas ämnen för några 

tillfällen.  

Förslag som kom upp var Molnet, Rita och måla och att skriva 

blogg. 
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8. Årsmötet Årsmötet äger rum onsdagen den 9 mars kl. 15.  Kallelse ska 

skickas ut två veckor i förväg. Årsmöteshandlingarna bör vara 

med.   

    

9. Övriga frågor Ingrid undrade varför filer försvinnar och fick svaret att de 

krypteras. Sedan måste du betala för att läsa dem. Detta går inte att 

komma åt.  Utövarna befinner sig utomlands.  

   

10. Nästa möte  Nästa möte äger rum måndagen den 7 mars kl. 12.30.   

 

11. Avslutning  Hans avslutade mötet.   

 

 

 

Hans Blomberg   Margareta Karlin  

Ordförande    Sekreterare 

 

 


