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Plats Kevinge Äldreboende  

 

Närvarande ledamöter Hans Blomberg  

Börje Klingvall 

Ulf Bennetter 

Göran Bjugård 

Ingrid Kärnekull 

Sven Norén 

 

Suppleanter Inga  

 

Adjungerade Katarina Odemark 

Berit Zethraeus 

 

1. Mötet öppnas 
 

Ordförande Hans Blomberg öppnade 

mötet.  

 

2. Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes och 

lades till handlingarna.  

 

3. Ekonomi 
 

Vår ekonomi är tillfredsställande.  

4. Rapporter Den 8-9 november hade SeniorNet 

Sweden en verksamhetskonferens i 

Växjö där Danderydsklubben 

representerades av Berit Zethraeus 

och Solveig Engdahl. 

Klubben i Växjö har en stor 

verksamhet med god ekonomi och med 

stort stöd från kommun och 

studiefrämjande. Växjöklubben har 

samarbete med Arbetsförmedlingen 

och de har avdelat en separat lokal 

där Fas3:are arbetar med gratis 

underhåll på datorer. Växjöklubben 

bjöd deltagarna på mat och 

underhållning med levande orkester 

– mycket trevligt. 

SeniorNets klubbar har helt olika 

förutsättningar – somliga får 

bidrag från kommun och annat håll 

medan andra inte får något stöd 

alls. 

Berit deltog i hemsidesgruppen. Den 

nya hemsidan för SeniorNet kommer 

att sjösättas i vecka 50. Mer om 

detta finns att läsa på vår 

nuvarande hemsida – även SeniorNet 

Danderyd kommer att få en ny 
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hemsida. 

Solveig deltog i fyra strategiska 

grupper. Inga rapporter härifrån 

eftersom Solveig var förhindrad att 

vara med på detta styrelsemöte. 

 

Den 10:e november deltog SeniorNet 

Danderyd på Seniordagen i Mörby C. 

Vår monter var välbesökt men tyvärr 

fick vi inte så många nya medlemmar 

som vi hade hoppats på. 

 

Tips till styrelsen om ”bra grejor 

från nätet eller annat håll”: 

Börje: Fotoredigeringsprogrammet 

LiPix kan hämtas (Apple) för att 

komplettera det redigeringsprogram 

som finns som standard. 

Berit rekommenderar Lightroom i 

stället för Photoshop Elements. 

 

Elots fortsätter sina föreläsningar 

om I-Pad och I-Phone hos 

Mörbygårdens vänner. Hans kommer 

att besöka dem den 10:e december 

för att se om några av deltagarna 

är intresserade av vår verksamhet. 

Till det ändamålet skall Katarina 

ta fram en något uppdaterad version 

av bladet ”Senior och osäker på 

datorn?”. Bladet vill Hans dela ut 

till hugade spekulanter. 

 

5. Datainsamling 
/Microsoft Office 

Vad har våra medlemmar för frågor 

och vad är de intresserade av?  

Hans föreslår att vi skall använda 

Microsofts OneNote för detta 

ändamål. Microsofts OneNote ingår i 

Microsofts Office-paket och är ett 

slags anteckningsblock med 

fliksystem. För att kunna dela 

anteckningarna mellan oss måste man 

ha Microsoft Office installerat.  

Beslutas att alla handledare skall 

få möjlighet att installera 

Office2016 på sin hemdator. Det 

kostar cirka 300 kronor i 

administrationsavgift. Oklart om 

avgiften är per ”hem” eller per 
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”hemmadator”. 

En av datorerna i datasalen skall 

också installeras med Office2016. 

OBS Office365, som några av oss 

har, är en prenumeration som kostar 

649 kronor per år. 

 

6. Fortbildning  SeniorNet Danderyd har tillgång 

till boken ”Äldre och Internet” av 

Gunilla Brattberg samt ytterligare 

en bok av samma författare.  

Berit lånade ut sitt kompendium som 

hon köpt av eLots för 200 kronor.  

      

7. Terminsavslutning Berit har förberett en enkät där 

deltagarna via sina smarta 

telefoner/surfplattor skall besvara 

frågor gällande nästa termins 

innehåll. 

Vidare kåserar Hans om olika 

webbsidor. 

Glögg, pepparkakor och lussebullar 

serveras. Göran köper det som 

behövs. 

 

8. Vårens schema Hans har hand om detta men har ännu 

inte fått in så många förslag från 

oss andra. Kanske kan vi gå in och 

tjuvkika på hur de andra klubbarna 

har lagt upp sin verksamhet? Det är 

ett något pressat tidsschema – 

Upplägget för nästa termin borde 

bli klart i god tid före jul. 

 

Ny Wordkurs skall annonseras ut. 

Ulf letar fram lämpliga datum. 

 

9. Handledarmöte/Avlutning 
 

Handledarmöte med lunch förslagsvis 

måndagen den 8:e februari. 

Oklart med datum för nästa 

styrelsemöte. 

Ordföranden avslutade mötet och 

tackade för visat intresse.  

 

 

Hans Blomberg   Katarina Odemark 

Ordförande   Sekreterare 

 


