2015-10-05

Sida 1 av 2

Protokoll

Styrelsemöte med SeniorNet Danderyd 2015‐10‐05
Plats

Kevinge Äldreboende

Närvarande
ledamöter

Hans Blomberg
Börje Klingvall
Ulf Bennetter
Göran Bjugård
Margareta Karlin
Ingrid Kärnekull

Suppleanter

Inga

Adjungerade

Katarina Odemark
Berit Zethraeus

1. Mötet öppnas

Ordförande Hans Blomberg öppnade mötet.

2. Föregående
protokoll
3. Ekonomi

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

4. Rapporter

Den 8-9 november äger en verksamhetskonferens rum i Växjö. Hans
Blomberg kan inte närvara. Berit Zethraeus representerar Seniornet
Danderyd.
Anders Olsson har skickat mail till Katarina med meddelandet att han
har diskbråck och därför inte kan ha någon kurs i bildhantering.

Vår ekonomi är god.

Vid tematräffen om visning av filmen Framtidens statistik med Hans
Rosling gick det inte att få ljudet att fungera. Filmen var textad så den
kunde ändå visas. Beslutades att en skriven handledning ska skrivas
om hur man kopplar in högtalaren.
Ulf kommer att ha en cirkel i Word med start den 20 oktober.
Katarina skickar ut ett brev om detta.
Ulf kan inte ha sin tematräff om att köpa och sälja den 2 november.
Hans som skulle haft tema om bilder den 9 november byter med Ulf.
5. Fortbildning

Berit deltar hemifrån i en Office-kurs den 9 oktober.
Börje påpekade att fram till juli 2016 kan man få Windows 10 gratis.

6. Våra PC

Persondatorerna i datasalen är fyllda med information som inte borde
finnas där. Bl.a finns det 25 olika gmail-användare i en av datorerna.
Det borde städas. Berit gör uppdateringarna och städar apparaterna
med Windows 10. Övriga apparater hjälps hon och Hans åt med.

7. Elots

Hans har sökt Elots, de som informerar om I-pad och I-phones, utan
att lyckas och fortsätter att söka dem. Vi vill samarbeta med dem.
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8. Övriga frågor

Ulf berättade att han blivit bestulen på sin identitet på Facebook.
Börje frågade om någon hade andra molnprogram t.ex Azure men så
var inte fallet.

9. Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 2 november kl. 12.30.

10. Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Hans Blomberg
Ordförande

Margareta Karlin
Sekreterare

