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2017-09-04

Plats

Kevinge seniorboende

Närvarande

Marianne Pettersson
Börje Klingvall
Ulf Bennetter
Margareta Karlin
Sven Norén

Suppleant

Hans Blomberg

Adjungerade

Solveig Engdahl
Katarina Odemark
Berit Zethraeus

1. Mötet öppnas

Ordförande Marianne Pettersson öppnade
mötet.

2. Föregående protokoll

Margareta gick igenom vårens sista protokoll
som godkändes.

3. Ekonomi

Ekonomin är tillfredsställande. Vi har sökt och
fått pengar av kommunen.

4. Skrivelser

Marianne har fått en skrivelse från Maria Hörtin,
kommunens samordnare av pensionärernas
aktiviteter. Nu kom hon och besökte oss. Hon
berättade att kommunens info-träffar om iPads
kommer att fortsätta. Upphandling pågår. Hon
informera också om en träff den 28 september
kl. 10-11 för de olika pensionärsföreningarna.
Hon presenterade sitt informationsblad om
föreningarnas olika aktiviteter. Solveig föreslog
att vi i styrelsen skulle besöka de olika
seniorträffarna i kommunen för att få reda på
vad pensionärerna vill ha och behöver.
Margareta föreslog att SeniorNets tematräffar
skulle finnas med på info-bladet. Beslutades att
ta upp Solveigs och Margaretas idé på mötet den
28 september.
Maria föreslog en prova-på-dag vilket styrelsen
inte var intresserad.
Beslutades att Solveig och Margareta deltar i
mötet. Marianne är bortrest.

5. Rapporter

Marianne hade beviljats färre antal resor med
färdtjänst. Hon tycker att hon behöver träffa
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medlemmarna. Styrelsen samtyckte på hennes
fråga om han skulle överklaga till Länsrätten.
6. Planering av hösten utanför schemat;
a) Seniordagen 14 november
b) Företagardagen
c) Planering och värvning av nya
medlemmar
d) Kontakt med passiva medlemmar

a)Temat är mat så vi avvaktar.
b) Marianne tar reda på datum.
c) Vi deltar i kommunens info-träffar och
berättar om vår datorundervisning.
d) Katarina som ansvarar för medlemsregistret
tar fram en lista över våra medlemmar så att vi
kan jämföra den med våra närvarolistor.
Marianne vill också ha statistik på hur många
som aldrig kommer på våra möten.

7. Övrigt

Angående 3 d-skrivaren så beslutades att Solveig
skulle ta kontakt med Olof Östberg och ställa
frågan om han kunde komma och hålla ett
föredrag om denna.
Marianne hade förslag på resor för medlemmar
men det fick inget gehör.
Ordförande köper kaffebröd till styrelsemötena.
Börjes telefonnummer står kvar på hemsidan
sedan han var ordförande. Han har inget emot
att tala om Seniornet, så det får stå kvar.

8. Nästa möte

Nästa möte äger rum måndagen den 9 oktober.
Resterande möten i höst äger rum den 23/10,
20/11 och 11/12.

9. Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

Margareta Karlin

Marianne Petterson

Sekreterare

Ordförande

