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Protokoll 2017-10-09 
 

Plats Kevinge seniorboende   
 

Närvarande Marianne Pettersson 
Börje Klingvall 
Göran Bjugård 
Margareta Karlin 
Sven Norén 
 

Suppleant Hans Blomberg  
 

Adjungerade Solveig Engdahl 
Katarina Odemark 
Berit Zethraeus 
 

1. Mötet öppnande Ordförande öppnade mötet 
 

2. Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes med tillägg under 
punkten Övrigt.   
 

3. Föregående protokoll Föregående protokoll gicks igenom. Detta 
godkändes och lades till handlingarna.   
 

4.  Ekonomin Ekonomin är god. Katarina föreslog inköp av 
några böcker om Windows och Ipad, vilket   
beslutades.  
   

5. Skrivelser Kulturbiennalen pågår från lördag den  
14 oktober. Här borde vi kunna göra reklam, 
tyckte Marianne men programmet är redan 
utgivet.   
 
Sven och Hans fick i uppdrag att göra någonting 
inför nästa års kulturbiennal. De kommer att visa 
upp vad man kan göra med datorer.    
    

6. Rapporter Solveig rapporterade från mötet i Kevingerådet, 
där alla pensionärsorganisationer i kvarteret 
ingår.  Varje organisation fick komma med 
önskemål om förbättringar. Vi framförde vår 
önskan om att projektorn skulle fungera bättre.  
 
Maria Hörtin har uppdraget att hålla i 
samordningen. Lisa Öström heter hennes 
ersättare som också var med på mötet.    
 
Marianne har försökt få tag i Olof Östberg för att 
diskutera 3-d skrivare. Solveig gav henne 
telefonnummer och epostadress för kontakt.   
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7. Planering Seniordagen äger rum den 14 november, där 
temat är mat. Marianne har beställt ett bord till 
oss. Vi kommer att presentera recept på 
Internet. Vi kan visa hur man letar recept.    
Sven ser till att apparaterna kommer dit och tar 
passet mellan 10-12.  Marianne avlöser Sven 
som stannar ytterligare en stund. 2018 ska vi ha 
bättre framförhållning.   
 
En liten skrivare inköps till detta tillfälle så att 
recepten kan skrivas ut direkt med loggan 
Seniornet på.  Berit köper in skrivaren.    
 
Katarina har gjort statistik över antalet gånger 
våra medlemmar besöker oss. Marianne föreslår 
att vi ska kontakta de som inte öppnar våra 
veckorbrev. Frågan bordlades.   
Marianne kontaktar kommunstyrelsens 
ordförande för att erbjuda vår kunskap om 
digitala hjälpmedel i omsorgen.   
    

8. Övrigt  
9.  

Marianne har ett föreslag till vårens tematräffar, 
inbjudan till Invitationsföreningen som ser till att 
det blir bättre kontakt mellan invandrare och 
Danderydsbor genom att bjuda in till middag 
eller liknande. Marianne kontaktar 
Mörbygårdens vänner för en gemensam 
informationsträff.    
 
Margareta föreslog att alla skulle komma med 
programförslag för tematräffarna för våren till 
nästa möte den 23 oktober.   
 
Marianne skriver ett resebrev från Ukraina till 
bloggen.  
 

10. Nästa möte Måndagen den 23 oktober kl. 12.30.  
 

11. Avslutning  Marianne avslutade mötet.  
 

 

 

Vid pennan    Ordförande 

 

Margareta Karlin   Marianne Pettersson  


