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Plats
Närvarande

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

Adjungerade

Solveig Engdahl
Katarina Odemark
Berit Zethraeus

1. Mötet öppnas

Ordförande Hans Blomberg öppnade mötet.

2. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

3. Ekonomi

Ekonomin är god.

4. Rapporter

Berit har varit och lyssnat på föredraget ”Häng med på den
digitala revolutionen”. Hon undrade om vi skulle låta
honom föreläsa hos oss trots hög kostnad. Beslutades att
avslå detta.
Hans hade varit på ett föredrag om datorhistoria. Han
föreslog att vi skulle utveckla idéer om den digitala
framtiden och skicka idéerna mellan varandra. Dessa skulle
presenteras på avslutningen.
Solveig presenterade sin idé om blogg som alla tyckte var
bra. Ulf tyckte att vi skulle ha en temadag om detta, vilket
beslutades. Beslutades också att Margareta skulle ansvara
för bloggen.
Solveig uppmanade oss att läsa bloggen ”Life in Danderyd”
som skrivs av en kvinna bosatt i Danderyd.

5. Seniordagen

Göran ser till att de föremål vi behöver kommer till bordet
de ska stå på. Han och Börje tar hand om första passet kl.
10-12.
De som besöker oss ska uppmanas att komma till
introduktionsdagarna den 9 och den 15 november. De får
en penna samtidigt som de ska skriva ned sin mailadress.

6. För få deltagare/handledare
– samverkan med Täby?

Hans tyckte att det varit ett sämre deltagande denna höst
både på temadagarna och på handledningarna. Han
föreslog en samverkan med Täby och fick styrelsens
godkännande att ta upp frågan med Seniornet Täby.
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7. Övriga frågor

Hans och Margareta gör ett förslag till schema för våren.
Berit presenterade ett förslag till brev från valberedningen
för att locka nya styrelseledamöter och handledare. Hans
uppmanade Katarina och Ingrid att ta med detta i
veckobrevet i januari.

8. Avslutning

Hans avslutade mötet

Margareta Karlin

Hans Blomberg

Sekreterare

Ordförande

