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Plats

Kevinge äldreboende

Närvarande

Hans Blomberg
Börje Klingvall
Göran Bjugård
Margareta Karlin
Ingrid Kärnekull

Adjungerade

Solveig Engdahl
Katarina Odemark
Berit Zethraeus

1. Mötet öppnas

Ordförande Hans Blomberg öppnade mötet.

2. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

3. Ekonomi

Vår ekonomi är mycket god.
Vi behöver göra oss av med dataapparater, eftersom våra
medlemmar använder sina egna laptops. Berit kontaktar
Obligo som tar emot gamla apparater.

4. Rapporter

Solveig rapporterade kort från hennes och Margaretas
deltagande i E-hälsodagen i Aula Medica den 9 november. Pga
snöovädret blev det en speciell dag men den gav ändå hopp
om förnyelse. Solveig redogjorde mer därifrån på tematräffen
efter vårt styrelsemöte.

5. Seniordagen och
introdagen

Seniordagen resulterade i att ett antal personer anmälde sin
mailadress. Några av dessa infann sig på vår andra
introduktionsdag. Den första blev inställd pga snöovädret.
Margareta påpekade att Seniornet ”kom bort” på Seniordagen
pga att vi delade bord med en annan organisation. Våra
dataapparater var svåra att upptäcka. Hans tar kontakt med
den ansvarige om detta så att det inte blir likadant nästa år.

6. Kandidatnamn till
styrelsen 2017

Hans har beslutat sig för att avgå på årsmötet. Han vill att vi
hjälper valberedningen att få fram namn.
Beslutades att årsmötet skulle äga rum den 15 mars 2017 kl.
15.

7. Vårens schema

Beslutades att endast ha två tematräffar i månaden i vår;
januari 16 och 30, februari 13 och 27, mars 13 och 27, april 3
och 24 och maj 8.
Ämnen som kommer att behandlas :
Datorer då och nu, Säkerhet, Telefoner och surfplattor,
Bloggar, E-hälsa, Betalningar, Webbläsaren och One-drive,
Martin Appel från tidningen ”PC för alla” och avslutning.
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8. Reportage i Mitt i
Danderyd

I januari försöker vi få hit en representant från tidningen ”Mitt
i Danderyd” för reportage om vår förening.

9. Vårens styrelsemöten

Vårens styrelsemöten äger rum den 16 januari, 13 februari,
13 mars, 3 april och 8 maj. Tid: 12.30.

10. Avslutningen

På avslutningen den 12 december kommer vi att bjuda på
glögg och pepparkakor. Göran sköter inhandlingen.

11. Övriga frågor

Gemensam lunch för styrelsen, handläggare, revisorer och
valberedning äger rum onsdagen den 11 januari kl. 13 på
Monrads i Djursholm.

Margareta Karlin

Hans Blomberg

Sekreterare

Ordförande

