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Protokoll

Styrelsemöte med SeniorNet Danderyd
2015‐06‐01
Plats

Kevinge Golfklubb

Närvarande ledamöter

Hans Blomberg
Börje Klingvall
Ulf Bennetter
Göran Bjugård
Margareta Karlin
Sven Noren

Suppleanter

Inga

Adjungerade

Solveig Engdahl
Katarina Odemark
Berit Zethraeus

1. Mötet öppnas

Ordförande Hans Blomberg öppnade mötet.

2. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomi

Ekonomin är god, rapporterade Sven.

4. Rapporter

Hans och Börje hade träffat socialchefen i Danderyd, Margareta
Heimer, en mycket positiv person. De hade bl.a diskuterat ipadcaféet på Odinslund som blivit så populärt. De kom överens om
att Hans skulle kontakta firman som leder caféet för att höra om
de vill samarbeta med oss.
Sven tänker pröva datahandledning på träffpunkt Enebyberg i
höst.
Hans har kontrollerat vilka avtal vi har, vilket inte var så många.
Han kommer att delta i Mörbygårdens vänners styrelsemöte i
september. Börje uppmanar Hans att ta upp erbjudandet om att
deras medlemmar får delta i våra tematräffar.
Berit och Göran hade varit på seminarium på Microsoft om
Office 365, där man presenterade sina erbjudande till ideella
organisationer. Seniornet har redan fått tillgång till dessa.
Börje tog upp Skype business.
Hans har tittat på OneNote som är en anteckningsbok med en
massa finesser och tyckte det var intressant och användbart.

5. Fortbildning

Programmering blir bara krångligare, sade Sven. Frågan är om vi
behöver uppdatera oss. Våra användare struntar i vilka verktyg
som används bara det är lätthanterat.

6. Höstterminens
schema
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Höstens temadagar gicks igenom med åtföljande workshops, som
endast blev ett fåtal. Cirklar om ordbehandling och
bildbehandling beslutades. Höstens schema betraktades därefter
så pass färdigt att det kunde läggas ut på hemsidan.

7. Sommarjobb

Hans uppmanade oss att under sommaren fundera över
SeniorNets mål, vad våra medlemmar frågar efter och vilken
utrustning de har. En gemensam hantering av lösenord bör vi
också fundera över. Det blir virrigt för våra medlemmar om vi
ger dem olika svar. Vi bör också fundera över funktionaliteten.

8. Lokalbokning

Gun bokar våra lokaler och tar ansvaret för detta.

9. Höstens
styrelsemöten

Höstens styrelsemöten äger rum 14 september, 5 oktober,
2 november, 7 december och 14 december, alltid kl.12.30.

10. Avslutning

Ordförande avslutade mötet och inbjöd till lunch som tack för det
arbete alla handledare och styrelseledamöter gjort den gångna
våren.

Hans Blomberg
Ordförande

Margareta Karlin
Sekreterare

