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Protokoll

Styrelsemöte med SeniorNet Danderyd
2013‐11‐11
Plats

Kevinge äldreboende

Närvarande ledamöter

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

Suppleanter

Carl-Åke Söderberg

Adjungerade

Berit Zethraeus
Solveig Engdahl

1. Mötet öppnas

Börje Klingvall öppnade mötet.

2. Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna sedan
styrelsen beslutat att fortsätta arbetet med parkeringsfrågan.

3. Ekonomi

Kassören Sven Norén meddelar att ekonomi är under
kontroll.

4. Rapporter

Börje Klingvall rapporterade från ordförandekonferensen.
Där introducerades den nya hemsidan. Ordföranden för
Seniornet Sweden aviserade sin avgång.
Berit rapporterade att Maria Homman, SeniorNet Sweden,
aviserat att de under veckan kommer att skicka ut ett
erbjudande till klubbarna om att ansluta till ett gemensamt
publiceringssystem för klubbarnas hemsidor. Berit fick i
uppdrag att handlägga detta.
Rapport om ny logga diskuterades. Förslag om olika
alternativ till ny logga som Anders Olsson gjort visades
upp. Beslutades att Ulf kontaktar Anders.
Börje hälsar från Lars Lindstammer. Han bjuder in hela
storstockholm till ERFA möte (erfarenheter) den 20
november kl. 13.
Sven och Berit rapporterar om två seminarier på Tekniska
museet under rubriken Dataspel för äldre. Många spel
medger möjligheter att röra på sig.
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Anders Olsson fyllde 80 år i oktober. Börje och Katarina
uppvaktade med blombukett och en flaska vin.
5. Utbildning

6. Seniordagen 12 nov

Sven rekommenderar en hemsida under namnet
avhandlingar.se där samtliga avhandlingar läggs ut.
Börje rekommenderar Visual Studio, ett bra program att
använda för utvecklare. Under 2013 års program finns
många nyheter. Katarina använde sig av detta för
programmering.
Temat för årets seniordag är aktivering – bryta isolering.
Vår planering:
Berit ser till att dator, Ipad, skärm och PR-ställning samt
informationsblad om Seniornet kommer på plats.
10-12: Börje och Ingrid
12-14: Solveig och Ulf
14-16: Sven och Margareta K
Börje ser till att prylarna kommer tillbaka till datasalen.

7. Återstående justeringar på Seniorsurfdagen den 19 november tar vi bort från schemat.
höstens schema
Ändring av tillgängliga handledare den 4 december
gjordes.
Ingrid, Margareta K och P och Katarina ansvariga för vad
som ska serveras på avslutningen den 9 december.
8. Planeringsgrupp för
vårens schema

Katarina, Margareta K och Margareta P utgör gruppen för
planering av vårens schema, 13 januari till den 5 maj.
Gruppen lämnar förslag på nästa styrelsemöte. Mailar även
ut det till de andra styrelsemedlemmarna före
styrelsemötet.
Ingrid uppmanar ansvariga för tematräffarna att fråga de
närvarande om de har några idéer till rubriker för vårens
tematräffar.

9. Övriga frågor

Börje föreslår registrering av närvaro på på datorn i stället
för penna och papper, som gällt hittills. Styrelsen
konstaterade att frågan är för tidigt väckt.

10. Kommande styrelsemöten

Månd 2/12, tisd 13/1, månd 3/2, månd 10/3, månd 7/4 och
månd 5/5

Börje Klingvall

Margareta Karlin

Ordförande

Sekreterare

