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Styrelsemöte med SeniorNet Danderyd
2012‐11‐05
Plats

Kevinge äldreboende

Närvarande
ledamöter

Ingrid Kärnekull
Axel Andersson
Sven Norén
Margareta Palving
Carl Åke Söderberg

Suppleanter

Katarina Odemark
Margareta Karlin

Adjungerade

Solveig Engdahl
Berit Zethraeus

1. Mötet öppnas.

Ingrid Kärnekull, vikarierande ordförande, hälsar välkommen.

2. Föregående
protokoll

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

3. Ekonomi

Vår ekonomi är god. Berit undersöker vad det skulle kosta att
uppgradera vårt bredbandsabonnemang.

4. Rapporter

En Ipad har inköpts för att användas som instruktion för
medlemmarna.

Ipaden ska cirkulera bland styrelsemedlemmarna och handledarna för
5.
Kompetensutveckling att dessa ska lära sig att hantera denna och kunna lära ut detta till
medlemmarna.
6. Seniordagen

Berit trycker ut 50 ex av affischen ”Osäker på datorn”.
Informationen om hur man blir medlem mångfaldigas också.
Varje informatör ska ha namnlapp på sig.

7. Utvärdering av
höstterminens
schema och
seniorsurfen

Alla är nöjda med ändringen av temadagen till måndagar. Som ett
alternativ till workshopen på onsdagar avgör föreläsaren om han/hon
vill övergå till workshop efter kaffepausen på tema-informationen.
Fler handledare behövs till datorträningen.
Deltagandet i seniorsurfen på biblioteket i Mörby är onödigt p.g.a.
dåligt engagemang från allmänhetens sida.
På ordförandekonferensen tar Sven och Katarina reda på hur det
fungerar i andra kommuner.

8. Vårterminens
schema

En grupp är tillsatt som presenterar ett schemaförslag för vårterminen
2013 på nästa styrelsemöte. I gruppen ingår Margareta Karlin, Sven
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Norén, Katarina Odemark och Margareta Palving.
9. Bidragsansökan

En ansökan om bidrag skickas till socialnämnden inför nästa
kalenderår. T.f ordförande ombesörjer detta.

10. Övriga frågor

Parkeringsfrågan för våra besökare är ännu inte löst. Styrelsen avser
att höra efter om det går att ordna parkeringstillstånd.
Margareta Palving svarar åter för den externa informationen som
annonser i Mitt-i, info i Danderyd.se, spf-bladet etc.

11. Avslutning

Nästa styrelsemöte äger rum den 3 december kl. 12.30.
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ingrid Kärnekull
Ordförande

Margareta Karlin
Sekreterare

