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Protokoll

Styrelsemöte med SeniorNet Danderyd 2013‐
02‐04
Plats

Kevinge äldreboende

Närvarande ledamöter

Ingrid Kärnekull
Börje Klingvall
Axel Andersson
Sven Norén
Margareta Palving
§§ 1, 2, 6, 8, 9
Carl-Åke Söderberg
Eivor Schennings
Margareta Sandell, revisor

Suppleanter

Katarina Odemark
Margareta Karlin

Adjungerade

Berit Zethraeus
Solveig Engdahl

1. Mötet öppnas

Tf. ordförande Ingrid Kärnekull öppnade mötet.

2. Föregående protokoll

Frågan om parkeringsplatserna är inte undersökt. Ingrid
Kärnekull återkommer i ärendet.

3. Ekonomi
a) Aktuellt läge
b) Bokslut 2012
c) Revisionsberättelse
d) Årsredovisning

Kassören Sven Norén presenterade ett preliminärt bokslut.
Av detta framgår att medlemsantalet sjunkit jämfört med
tidigare år. Styrelsens beslutade därför att öka annonseringen i lokalbladen. Margareta Palving åtog sig uppdraget.
Margareta Sandell meddelade att revisionsberättelsen är klar
vad gäller siffrorna.
Ingrid Kärnekull och Börje Klingvall skriver årsredovisningen. Efter årsmötet skall årsredovisning och bokslut
lämnas in till socialförvaltningen i Danderyd som grund för
Seniornet Danderyds anslagsbegäran.

4. Inför årsmötet 2013

Förslag till talare på årsmötet diskuterades. Ingrid Kärnekull
fick i uppdrag att kontakta SL:s informationsavdelning för
info om biljettsystemet samt kommunstyrelsens ordförande
Olle Reichenberg för info om Danderyds kommun.
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Börje Klingvall åtog sig att höra med Ulf Bennetter om han
vill vara årsmötesordförande.
Margareta Karlin åtar sig sekreteraruppdraget på årsmötet
samt att ta fram tio exemplar av årsmöteshandlingarna att ha
till hands på årsmötet för medlemmar, som saknar skrivare.

5. Rapporter

Solveig Engdahl berättade att hon deltagit i en konferensdag
om IT i vården. Resultatet av detta kommer hon att redogöra
för på temadagen om sjukvård måndagen den 11 februari.
Berit Zethraeus redogjorde för dataföreningens information
om Office 2013, som hon deltagit i.
Representanter för Seniornet Danderyd var närvarande vid
begravningsgudstjänsten för Ulla Drakenberg och hennes
minne hedrades med en gåva till Ulla-Carin Lindquists
Stiftelse.

6. Schemat

Skatteverket meddelar att man i år inte lokalt informerar om
hur man deklarerar på nätet. Margareta Palving och Ingrid
Kärnekull försöker få tag i någon annan, som kan informera
om detta.
Berit Zethraeus åtog sig att ordna tema och föreläsare för
måndagen den 25 mars.
Beslutades att ställa in dataträningen skärtorsdagen den 28
mars.
Beslutades att informera medlemmarna om att en workshop
anordnas endast om minst tre deltagare har föranmält sig och
att högst tolv deltagare kan tas emot samtidigt när stort
intresse föreligger.

7. Kompetensutveckling

Börje Klingvall informerade om att Javascript presenteras på
Foocaféet den 25 februari kl.17.30 i Dataföreningens regi i
Malmö.

8. Övriga frågor

Eftersom kallelsen till Seniornet Danderyds årsmöte den 20
mars måste nå samtliga medlemmar, åtog sig Katarina
Odemark och Ingrid Kärnekull att skicka kallelser per vanlig
post till de medlemmar, som saknar e-post.
Seniornet Swedens årsmöte äger rum i Landstingshuset i
Stockholm tisdagen den 23 april.
Ett motionsförslag har sänts runt från Norrtäljeklubben om
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att medlemsavgiften 2014 ska vara 250 kronor och inte höjas
och att hälften (125 kronor) ska återgå till de anslutna lokala
klubbarna. Seniornet Danderyd har ställt sig bakom
motionen.
Alla ansvariga för tematräffarna uppmanades att varje gång
informera deltagarna om adressen till vår hemsida.
Styrelsen beslutade att inbjuda samtliga funktionärer i
Seniornet Danderyd till en gemensam måltid som tack och
uppmuntran för alla insatser under år 2012.

9.

Kommande
sammanträden

Sammanträden aviserades till måndagarna 4 mars, 8 april
och 6 maj. Tid: 12.30 i bokbinderiet, Kevinge äldreboende.

Ingrid Kärnekull

Margareta Karlin

Ordförande

Sekreterare

Protokollet justerat
Börje Klingvall

