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1. Mötet öppnas

Ordförande Hans Blomberg öppnade mötet

2. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes

3. Ekonomi

Vår ekonomi är tillfredsställande. Sven Norén presenterade ett
förslag till bokslut för 2016.

4. Rapporter

En verksamhetskonferens för Sveriges Seniornetföreningar äger
rum i april. Med anledning därav inbjöds alla föreningar i
Stockholm till en träff för att planera denna. Endast fyra
föreningar kom. Hans var där. Nytt möte den 21 februari, då han
åter deltar.

5. Styrelsen

Hans har lagt in alla styrelsemedlemmar på bloggen som vi
alltså ska skriva gemensamt. Nu ska den testas fram till
tematräffen den 3 april.
Då ska vi fråga våra medlemmar om deras åsikter om bloggen.
Hans skickar mail till oss alla hur vi kommer in på bloggen.

6. Vårens schema

Ingrid har inte fått något svar av Microsoft så temat den 27
februari blir fotobok och bildhantering av Hans. Den 3 april är
Hans och Margareta ansvariga för temat om bloggen.

7. Seniornet Sweden
verksamhetskonferens

Hans kan bara var med på den ena dagen av verksamhets
konferens i april.

8. Övriga ärenden

Sven hade oturen att förstöra en ipad för en av medlemmarna.
Beslutades att föreningen skulle betala denna.

9. Årsmöte

Kallelsen ska vara ute två veckors i förväg. Skickas med
veckobreven samt i brev till dem som inte har dator. Hans
uppmanade dem att skriva att han avgår och att vi vill ha förslag
om ny ordförande.
Hans skriver verksamhetsberättelse för 2016 och
verksamhetsplan för 2017. Sven har gjort bokslut.
Vi vill gärna ha någon som berättar om vad som händer i
kommunen. Ingrid åtar sig detta.
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10. Nästa möte

Nästa möte äger rum måndagen den 13 mars kl 12.30.

11. Avslutning

Hans avslutade mötet.

Margareta Karlin

Hans Blomberg

Sekreterare

Ordförande
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