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Plats

Kevinge äldreboende

Närvarande
ledamöter

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

Suppleanter

Carl-Åke Söderberg

Adjungerade

Solveig Engdahl
Berit Zethraeus

1. Mötet öppnas.

Börje Klingvall hälsar välkommen.

2. Föregående
protokoll

Börje har diskuterat låsfrågan med Samei Wahid. Den är fortfarande inte
löst. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomi

Vår ekonomi är tillfredsställande.

4. Rapporter

Inga rapporter fanns.

5. Fortbildning

Berit redogör för vad Office 365 inkl Exchange, Sharepoint, Lync och
Yammer, är – ”office in the air”, ett sätt att kommunicera på en
arbetsplats. Berit har skickat en länk med detta till alla handledare.

6. Vårterminens
schema

Solveig kan inte ta workshopen onsdagen den 7 maj om smarta telefoner.
Vi får hitta en annan tid för denna workshop.
På tematräffen den 3 mars om SeniorNets hemsida deltog endast 10
personer. Ett avsnitt på hemsidan är viktig för handledarna och är för
närvarande bara tillgänglig för klubbadministratörerna. Berit föreslår en
handledarträff om detta. Beslutades att detta skulle ske fredagen den 28
mars kl. 13.30. Maria Homman från SeniorNet Sweden bjuds in igen.
Tematräffen om bankärenden den 7 april är fortfarande osäker.
E-legitimation och swish är viktigt att informera om. Sven undersöker
detta igen.
Solveig och Margareta P har workshop den 26 mars.
Berit skaffar ännu en router till sammanträdesrummet/bokbinderiet för
att förbättra den trådlösa mottagningen.
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8. Kurs i
bildhantering
9. Årsmötet

10. Övriga frågor
11. Avslutning

Anders Olsson återkommer när han är klar.
Handlingarna till årsmötet ska finnas i lokalen. Margareta K är ansvarig
för detta. Börje gick igenom listan om valberedningens förslag till
årsmötet. Handlingarna ska läggas ut på hemsidan. Berit saknar några
handlingar. Börje skickar dessa.
Kallelsen är utskickad. Katarina har skickat den per post till dem som
inte har epostadress.
Börje presentar Digidelnätverket, SND.
Sven föreslår att vi köper ett tangentbord till den Ipad som Seniornet har.
Beslutades att göra detta.
Margareta K köper blommor till Lars Hedblom och hans assistent.
Margareta P föreslår att vi ska besöka Eivor Schennings konstateljé
Hon undersöker om hon har någon utställning.
Frågan om att bjuda in Mörbygårdens vänner till våra tematräffar
bordlades.
Solveig föreslår en bokcirkel om Bodil Jönssons bok om den digitala
världen. Beslutades att hon skulle presentera detta på årsmötet under
punkten Övriga frågor.
Nästa styrelsemöte äger rum den 7 april kl. 12.30.
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Börje Klingwall
Ordförande

Margareta Karlin
Sekreterare

