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Plats
Närvarande, ordinarie

2017-10-23
Kevinge seniorboende
Marianne Pettersson
Ulf Bennetter
Göran Bjugård
Margareta Karlin
Ingrid Kärnekull
Sven Norén

Suppleant

Hans Blomberg

Adjungerade

Solveig Engdahl
Katarina Odemark
Berit Zethraeus

1. Mötets öppnande

Ordförande Marianne Pettersson öppnade
mötet.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg under
punkten Planering.

3. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till
handlingarna.

4. Ekonomin

Ekonomin är fortfarande bra. Katarina köper
även in en bok om Mac. Berit har köpt in en
skrivare till seniordagen, en Canon Pixma.
Margareta köper in en skarvsladd.

5. Skrivelser

Instruktioner har inkommit om seniordagen den
14 november.
Marianne har fått svar från Owe Eriksson om 3 D
skrivare. Beslutades att Marianne bjuder in
honom.
En skrivelse har inkommit från Seniornet Sweden
om att Rolf Severin tagit över ansvaret för
registret. Han har adress:
rolfolof.sng@gmail.com.
Solveig kontaktar Seniornet Sweden om
Hemverket, ett nystartat företag i Täby som vill
hjälpa till med installation av datorer m.m. i
hemmen. Hemsidan har adressen:
www.datorskolan.com .
Skrivelse från Maria Hörtin med inbjudan till
möte på Kevingerådet den 31 oktober. Marianne
och Margareta går.
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6. Planering

Fler behövs till seniordagen. Planschen om ”att
bli galen på sin dator” kan vi använda.
Hans kontrollerar bildrättigheten till bilden.
Den här bilden kan vi även använda till
värvningen av nya medlemmar.
Marianne, Sven och Margareta ringer upp
passiva medlemmar. De håller kontakt om detta.
Katarina tar fram en lista över dessa.
När de rings upp ska de även få frågan om de
kan tänka sig vara handledare.
Alla bör ha i bakhuvudet att om vi träffar folk
som kan data ska vi fråga dem om de vill vara
handledare.
Vi lockar med lunch två gånger per år.
Samtliga styrelsemedlemmar lämnade förslag till
vårens tematräffar. Margareta och Hans
förbereder schemat till styrelsemötet den
4 december.

7. Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

8. Nästa möte

Nästa möte äger rum måndagen den 20
november kl. 12.30.

9. Avslutning

Mötet avslutades.

Vid pennan

Ordförande

Margareta Karlin

Marianne Pettersson

