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Plats Kevinge seniorboende 
 

Närvarande ledamöter Marianne Pettersson 
Börje Klingvall 
Ulf Bennetter 
Göran Bjugård  
Margareta Karlin 
Ingrid Kärnekull 
Sven Norén  
 

Suppleant Hans Blomberg 
  

Adjungerade Solveig Engdahl 
Katarina Odemark 
Berit Zethraeus 
 

1. Mötet öppnas Ordföranden Marianne Pettersson öppnade mötet. 
 

2. Föregående 
protokoll 

Berit avvisades av Google att delta i kursen om sökordsannonsering. 
Endast webmastrar för huvuddomäner får tillträde. Berit 
representerar vår lokala klubbs hemsida.  
Kevinge äldreboende heter seniorboende.  
Efter dessa rättningar godkändes protokollet. 
    

3. Ekonomin Ekonomin är tillfredsställande. Pengar av kommun behöver sökas. 
Sven åtar sig detta.  
 

4. Rapporter Marianne är oroad över SeniorNet Sweden. Nu finns ingen 
ordförande, endast en tillförordnad. De lokala klubbarna verkar dock 
fungera bra.  
  

5. Planering för hösten  Berit föreslår att vi slutar 11 december, vilket beslutades. Ämnet 
betalningar byttes ut mot aktier. Marianne kontaktar en föreläsare.  
Margareta kontaktar Gunilla Schultzén för temat artificiell intelligens 
som föreslagits av en av våra medlemmar.   
Höstens schema finns utlagt på vår blogg.  
 

6. Övriga frågor Många av våra medlemmar tycker att det är jobbigt med många 
lösenord. Hans föreslog att han och Ulf skulle undersöka hur de kan 
förenkla detta.  Ulf informerade om en mapp där man kan lägga alla 
lösenord.  
Säkerheten är viktigt påpekade Ulf som brukar ansvara för temat 
Säkerhet.   
Marianne tog upp frågan om hur vi ska göra för att öka antalet 
medlemmar och frågan hur vi ska få flera som lyssnar på våra 
tematräffar. 
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Göran föreslog att vi skulle bjuda in PRO och SPF till våra tematräffar. 
Han föreslog också att vi skulle köpa in en 3 d skrivare, vilket 
styrelsen  tyckte var en bra idé.      
Ingrid skriver en blänkare i Idun. Denna läggs ut i Iduns tidning nr 3 
som utkommer i augusti. Hon, Solveig och Hans samarbetar om 
formuleringen av denna. 
Margareta tar kontakt med Mitt i för marknadsföring av SeniorNet 
Danderyd.        
  

7. Nästa möte Nästa möte äger rum måndagen den  
4 september kl. 12.30.  
    

8. Avslutning  Marianne avslutade mötet och önskade trevlig sommar.   
Utomhus var det 4 grader varmt. Då och då singlade snöflingor ner. 
Styrelsemötet åtföljdes av terminens sista tema, där Hans talade om 
”Hur man skyddar sig mot hackare”.  
Göran hade köpt prinsesstårtor och kanellängder som Seniornet bjöd 
de ca 20 deltagarna på. Detta och Hans information uppskattades 
mycket.       

 

 

Margareta Karlin  Marianne Pettersson 

 

Sekreterare   Ordförande 


