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1. Mötet öppnas

Ordförande Börje Klingvall hälsar välkommen.

2. Föregående
protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

3. Ekonomi








4. Rapporter
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Axel har gjort bokslut för året och budget för nästa år. Bordlades.
En grupp bestående av Axel, Ingrid och Sven ska ta fram en
inventarieförteckning innehållande både datorer och möbler.
Vi ska köpa till ytterligare fem Windows- och 5 Officelicenser från
TechSoup. Berit ordnar.
En gammal XP-dator kommer att bytas ut mot en av de nya bärbara. I
och med det behövs ytterligare en dockningsstation. Berit ordnar det
med.
Ytterligare någon annons ska införas i ”Mitt i Danderyd”. Margareta P
ordnar efter att ha kollat med Anders.
Anders har gjort affischer som ska sättas upp på lämpliga platser i
Danderyd, bibliotek, anslagstavlor, affärer m.m, samt naturligtvis
Information Danderyd i Mörby Centrum. Vi får alla hjälpas åt.

Berit ska kolla om det redan finns en terminologilista på Seniorsurfs
webbplats.
Berit rapporterar från onsdagsmöte hos TechSoup. Berit skickar ut en
länk så vi kan läsa den.
IT i världen. Solveig rapporterar men inga stora nya händelser, ändock
en bra dag.
Svalnäs datorsal verkar inte helt användbar. De får höra av sig om
intresse finnes. Eventuellt kan vi be Gunnar Halling att kolla upp salen
och intresset igen.
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5. Utbildning

Börje har varit på Addskills gratisseminarium om databasstrukturer. Han
uppmanar oss att vara alerta och söka kunskap.
Solveig ska gå på mässa i Kista om Seniorliv i världsklass. Vi ser fram emot
rapport.
Alla bör ta till sig Digidel.se

6. Vårterminens
schema

Berit gör de redigeringar som behövs i vårterminens schema. Årsmötet
onsdagen den 14 mars kl 15.00 ska in på schemat.

7. Anslagsansökan för Börje har lämnat in vårt äskande om pengar för 2012 till Socialkontoret. Vi
tror vi får besked i slutet av april.
2012

8. Årsmötet

Årsmötet kommer att äga rum onsdagen den 14 mars 2012 kl 15.00. Börje
får i uppdrag att kontakta Bengt Sylvan som talare. Lämpliga ämnen kan
vara Allmänna seniorläget i kommunen, Sjukvård, Äldreomsorg.
Alla handlingar är under tillverkning. Axel sköter ekonomin och Börje
skriver verksamhetsberättelsen.
Ulf Bennetter, Margareta Palving, Ingrid Kärnekull, Katarina Odemark och
Margareta Karlin är endast valda för ett år och bör omväljas.

9. Övriga frågor
Vårterminens
styrelsemöten

Styrelsemöten under vårterminen kommer att äga rum enligt följande
Måndag 6 februari, måndag 5 mars, måndag 2 april, måndag 7 maj och alltid
kl 12.30.
Börje tar kontakt med Veteranen för ett eventuellt besök och reportage om
vår verksamhet.
Margareta tar kontakt med Mitt i för att höra om även de kan vara
intresserade av vår verksamhet.
Ulf tar fram artikeln i Tibbleseniorernas tidskrift om SeniorNet i Täby och
skickar vidare till oss efter redigering. Eventuellt kan den införas i Idun.
Börje tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Börje Klingvall
Ordförande

Margareta Palving
Sekreterare

