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Plats

Kevinge Seniorboende

Närvarande ledamöter

Börje Klingvall
Ingrid Kärnekull
Ulf Bennetter
Sven Norén
Katarina Odemark
Margareta Palving

Suppleant

Hans Blomberg

Adjungerade

Berit Zethraeus
Solveig Engdahl
Anders Olsson

1. Mötet öppnas

Ordförande Börje Klingvall öppnade mötet.

2. Föregående protokoll

Protokollet från den 6 maj lades med godkännande till handlingarna.

3. Ekonomi

Ekonomin är OK. Den skrivare som enligt förra styrelsemötet skulle
inköpas är nu inköpt.

4. Rapporter

Christina Sjöberg besökte oss under mötet. Christina är intresserad av
vår verksamhet och blir förhoppningsvis handledare. Margareta P
känner till Christina från skolvärlden.
Första veckobrevet skickar Katarina med vanlig post till de som
saknar e-post-adress eller har angivit en felaktig e-post-adress.
Seniornet Täby visar framfötterna i Googles sökfunktioner.
Berit Z kollar om vi kan göra likadant.
Lokalbokning sker numera centralt. Ny aktivitetssamordnare för
Kevinge seniorboende är Vahid Samei. Börje undersöker hur
rutinerna nu är.
Sven N har hand om adress/telefonlistan för styrelse och funktionärer.
Listan uppdaterades med bl.a. mobilnummer.

5. Fortbildning

Bra idé med fortbildningen som vi hade på Apple i Täby i våras.
Något liknande skulle sitta fint.
Det finns även gratis frukostseminarier för den morgonpigge hos t ex
Lexicon eller AddSkills och liknande utbildningsföretag.

6. Höstterminens schema

Några justeringar gjordes.

7. Kulturbiennalen

Lördag 7 september i Danderyds gymnasium. Tid för allmänheten 1216. Berit kunde komma dit med vårt material när de öppnar porten kl
10:00. Sedan skulle Hans, Börje, Margareta K (enligt tidigare mejl,
Margareta var ej med på mötet) och Solveig ta vid. Hemtransport av
vårt material sker i Börjes bil men bärhjälp önskas.

8. Handledarmöte

Hans B informerar om Windows 8.1 på handledarmötet den 11
september kl. 13-15. Obs det är stor skillnad mellan Windows 8 och
Windows 8.1! Lokal med tillgång till projektor måste bokas (Börje).
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9. Programvaror till
handledare

Vi får dessa till liten kostnad via TechSoup. Alla handledare behöver
ha de senaste programmen för att kunna assistera de medlemmar som
köpt nya datorer.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg. Börje avslutade mötet och tackade för
visat intresse.

Börje Klingvall
Ordförande

Katarina Odemark
Sekreterare

