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Protokoll

Styrelsemöte med SeniorNet Danderyd 2015‐02‐02
Plats

Kevinge Äldreboende

Närvarande
ledamöter

Börje Klingvall
Hans Blomberg
Ulf Bennetter
Margareta Karlin
Ingrid Kärnekull

Suppleanter

Göran Bjugård

Adjungerade

Solveig Engdahl
Katarina Odemark
Berit Zethraeus

1. Mötet öppnas

Ordförande Börje Klingvall hälsade alla välkomna.

2. Föregående
protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomi

Kassörens förslag till bokslut för 2014 och budget för 2015
presenterades och godkändes
.
Katarina informerade om nyutgivna gratistidningen
Danderydstidningen som ges ut på helger. Två nummer har utkommit.

4. Rapporter
5. Fortbildning

Börje uppmanade styrelsemedlemmarna att bevaka Addskills och
Lexicons gratisseminarier.
Katarina ska gå på ett gratisseminarium i Lexicons regi om Office och
Windows 8.
Hans informerade om att många medlemmar klagar på att de inte
hittar startknappen på Windows 8. Datorleverantörerna har olika
lösningar på startknapp.

6. Vårterminens
schema

Den 30 mars saknas ämne för tematräffen. Berit föreslog Wordpress,
ett program att göra hemsidor, vilket godtogs förutsatt att vi hittar en
föreläsare.

7. Studiecirkelprojektet

Ulfs cirkel i Word startar den 10 februari. Åtta personer har anmält
sig. En person står på väntelista.
Anders Ohlssons bildhanteringsprojekt sker efter Ulfs kurs. Det äger
rum den 7, 14, 21 och 28 april. Han har skrivit ett välkomstbrev som
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skickas ut i vecka 10.
8. Årsmötet

Styrelsen informerades om sammansättningen av den kommande
valberedningen.
Frågan om vem som ska bjudas in som talare på årsmötet
diskuterades.

9. Övriga frågor

Börje hade träffat pensionärer på Enebybergs bibliotek. Sex personer
har anmält sig till en träff med Seniornet på biblioteket. En diskussion
uppstod om vem som skulle ta hand om dem. Är det vårt ansvar?
Beslutades att väcka frågan om ambulerande SND på årsmötet.

10. Avslutning

Nästa möte äger rum den 2 mars meddelade Börje och avslutade
mötet.

Börje Klingvall
Ordförande

Margareta Karlin
Sekreterare

