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1. Mötet öppnas

T.f. ordförande Hans Blomberg öppnar mötet. Katarina Odemark är
sekreterare.

2. Föregående protokoll

Protokollet från den 2 december 2013 godkändes.

3. Ekonomi

Ekonomin är tillfredsställande.

4. Rapporter

SvD har denna vecka (må, ti, on) en artikelserie om äldre i den
digitala världen. På onsdag kommer det att handla om SeniorNet.
Diskussion om Bodil Jönssons bok När horisonten flyttar sig: att bli
gammal i en ny tid. Solveig Engdahl, som tidigare aviserat intresse,
får i uppdrag att skapa en arbetsgrupp som skall studera Bodils bok
ur olika perspektiv. I uppdraget ingår att införskaffa ett lämpligt
antal av nämnda bok.

5. Vårterminens schema Det finns oklarheter gällande externa föredragshållare på
temadagarna. Det gäller inte någon av de närmsta veckorna utan 17
mars (Hjälpmedel), 31 mars (Movie Maker) samt 7 april (Banken).
6. Handledarmöte

Torsdag 6/2 klockan 13-15. Vi kommer bl.a. att diskutera Bodil
Jönssons bok (se 4 Rapporter) och Office 365 (Se 9 Programvaror
till handledare).

7. Avgift till SeniorNet
Sweden

Fråga: skall vi som arbetar ideellt inom SeniorNet Danderyd
få vår medlemsavgift betald av Danderydsklubben? Enhälligt beslut
att alla betalar sin avgift med motivering att ideellt arbete innebär
ideellt arbete.

8. Kurs i bildbehandling Tas upp på nästa styrelsemöte.
9. Programvaror till
handledare

Office 365 Enterprise E1 finns numera tillgängligt gratis för
klubbens styrelse/handledare ”via molnet”. Detta innebär att vi kan
använda oss av Exchange, Sharepoint, Lync, Skydrive pro, Office
Web Apps för vårt interna samarbete.
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10. SeniorNet Danderyds Grupp 2, och då framförallt Berit, har gjort ett gediget arbete.
nya hemsida
Hemsidan har varit i skarp drift i nästan en vecka. Det s.k.
veckobrevet har skickats ut via nya hemsidan och brevutskicket
fungerade så när som på att länken till hemsidan inte fungerade
förrän ”AimContent gjort en fixning”.
Grupp 1 skulle presentera förslag på bakgrundsbild men i väntan på
förslag används en blank bakgrundsbild.
På nästa möte tar vi upp en diskussion om vilka delar av hemsidan
som skall vara öppna för alla och vilka delar som skall vara synliga
bara efter inloggning (inloggning sker via medlemsnummer och
lösenord). Som det ser ut nu måste man vara inloggad för att ta del
av t.ex. våra protokoll och presentationer från tematräffarna. Som
jämförelse kan nämnas att man måste vara inloggad till SeniorNet
Sweden för att ta del av deras utbud (med några få undantag).
SeniorNet Sweden har ett forum för medlemmarna där man kan
”tycka till”. Forumet är inte anpassat till SeniorNet Sweden nya
hemsida. SeniorNet Sweden har skickat ut en fråga till klubbarnas
ordförande om det finns intresse av att forumet byggs om enligt den
nya layouten. Beslutades att vi är klart intresserade av detta
inklusive att få tillgång till eget klubbforum och
meddelandefunktion.
11. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

12. Kommande
styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum måndag 3/2 kl 12.30.
Hans avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Hans Blomberg
T.f. ordförande

Katarina Odemark
Sekreterare

