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Danderyd

Styrelsemöte med SeniorNet Danderyd 2014‐04‐07
Plats

Kevinge äldreboende

Närvarande
ledamöter

Börje Klingvall
Ulf Bennetter
Hans Blomberg
Margareta Karlin
Sven Norén

Suppleanter

Inga

Adjungerade

Solveig Engdahl
Berit Zethraeus

1. Mötet öppnas.

Börje Klingvall öppnade mötet och sade att han uppskattade att
styrelsemedlemmarna mailat flitigare än tidigare.

2. Föregående
protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. Någon switch har
inte inköpts. Berit har fått den gamla routern att fungera som switch.
Nätverkets lösenord är detsamma.

3. Ekonomi

Vår ekonomi är god. Inköp av ny projektor diskuterades. Frågan
bordlades.

4. Rapporter

Inga rapporter förelåg

5. Fortbildning

SeniorNets webbredaktör Maria Homman besökte handledarna och
informerade om den nya hemsidan. Informationen var mycket
uppskattad och gav inspiration till nya tankar.
Styrelsen diskuterade om vi skulle ändra arbetssätt. Föreslogs att vi
skulle gå ut med en enkät där vi informerar om att ordna kurser och
att de kommer att kosta en slant. Beslutades att informera via ett
mail till våra medlemmar och även att dela ut brevet på våra
tematräffar. Solveig skriver ett förslag och skickar runt det på
Internet. Svaren skickas till seniornet.danderyd@transit.se.

6. Vårterminens
schema

Margareta K bistår Solveig den 23 april. Den 28 april behövs också
någon som bistår. Några styrelsemedlemmar undersöker och
återkommer.
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7. Nya hemsidan

Problemet med att lägga ut bilden på en kyckling funderar Maria
Homman på nu.

8. Höstterminens
schema

Ett förslag till schema för höstterminens 2014 presenterades. I
gruppen ingår Margareta Karlin, Sven Norén och Margareta Palving.
Förslaget godkändes efter några smärre ändringar
.
Börje Klingvall representerar vår klubb på SeniorNet Swedens
årsmöte. Hans Blomberg undersöker om han också har möjlighet att
delta.

9. Årsmötet
SeniorNets Sweden
10. Övriga frågor

Ny logga bör användas på våra handlingar.
Kompendiet från den 28 mars har skickats ut till alla.

11. Avslutning

Nästa styrelsemöte äger rum den 5 maj kl. 12.30.
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Börje Klingvall
Ordförande

Margareta Karlin
Sekreterare

