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Plats

Kevinge Äldreboende

Närvarande,
ordinarie

Marianne Pettersson
Börje Klingvall
Ulf Bennetter
Sven Norén

Suppleanter

Ingen

Adjungerade

Katarina Odemark
Berit Zethraeus
Solveig Engdahl

1. Mötet öppnas

Ordförande Marianne Pettersson öppnade
mötet.

2. Fastställande
av dagordning

Dagordningen fastställdes utan ändringar.

3. Föregående
protokoll

Föregående protokoll godkändes med ändring
av datumet i slutet av Punkt 6. Planering:
Förslag till schema för vårterminen
presenteras vid styrelsemötet som är 11
december.

4. Ekonomi

Vår ekonomi är tillfredsställande.

5. Skrivelser

A. Marianne har haft positiv kontakt med
kommunen vad gäller området digitalisering
av vård och omsorg. SeniorNet erbjuder sig
att ställa upp bl.a. som remissinstans.
B. Mail har inkommit från SeniorNet Sweden
gällande formen för inbetalning av
medlemsavgiften. I medlemsregistret finns
ett nytillkommet fält som skall ange
faktureringsmetod dvs om fakturering skall
ske via e-post eller via brev. Det är dyrt
att använda brev och SeniorNet Sweden
uppmanar alla klubbar att se till att
medlemmarna om möjligt har valet Faktura
via e-post som faktureringsmetod.
Handledare och andra som har kontakt med
medlemmar bör be dessa att se till att de
har faktureringsmetoden Faktura via e-post.
T.ex. kan de som fått uppdraget att ringa
till medlemmar som sällan eller aldrig
besöker oss samtidigt nämna detta med
faktureringsmetod.
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För att ändra i medlemsregistret loggar
medlemmen in på SeniorNet Swedens hemsida,
väljer där Medlem och sedan Medlemskort och
min profil.
6. Rapporter

A. Tisdagen den 14:e november deltog
SeniorNet Danderyd på Seniordagen i Mörby C
där temat i år var Mat på äldre dar. I vår
monter, som var mycket välbesökt, stod
Marianne och Sven. Många besökare visade
ett stort positivt intresse för vår
verksamhet. Tyvärr fick vi ingen användning
av all den utrustning som vi ”släpat dit”
eftersom det var alltför stimmigt runt
omkring. M och S pratade i stället med
besökarna och frågade vad de var
intresserade av. Många svarade att de ville
ha hjälp med att organisera foton.
Inga presumtiva medlemmar dök upp på de
efterföljande övningstillfällena vilket nog
var tur eftersom Sven var ensam handledare
på onsdagen och Berit ensam på torsdagen.
B. På föregående styrelsemöte bestämdes att
vi per telefon skulle ta kontakt med
medlemmar som aldrig deltar i vår
verksamhet. En lista över medlemmar har
skrivits ut och Marianne, Sven och
Margareta K har tagit var sin tredjedel av
listan. Marianne har betat av sin del av
listan. Givetvis svarade inte alla men
förvånansvärt många ringde tillbaka. Nya
positiva kontakter uppstod. Som exempel kan
nämnas Gunnar Björklund som Marianne
försökte locka som handledare. Vidare
pratade Marianne med konstnären Carl-Gustaf
Ekberg som bl.a. utformat den skulptur vid
Mörby C som är synlig från vårt
styrelserum. Kanske kan vi ta en bild på
skulpturen och göra ett inlägg i vår blogg?
C. Det beslutades att vi i nästa veckobrev
skall tipsa om de nya parkeringsplatser som
finns snett ovanför parkeringen vid Kevinge
äldreboende. Där brukar det oftast finnas
lediga platser – kanske beroende på att
infarten är svår att hitta (man måste
passera över cykel- och gångbanan).
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D. I föregående protokoll tipsade Solveig
om datorskolan.com som kan hjälpa till med
installation av datorer m.m. i hemmen.
Marianne hade ett nytt förslag om samarbete
med andra instanser och det förslaget är
hemfixare.se.
E. Marianne har haft kontakt bl.a. med
Mörbygårdens Vänner för ett eventuellt
samarbete när det gäller att bjuda hem
nyanlända familjer eller ensamkommande.
7. Planering:
vårens
program

Owe Eriksson, SeniorNet Botkyrka, kan
besöka oss förslagsvis 12/2 2018 och då
prata om 3D-skrivare cirka ½ timme samt om
e-hälsa ½-1 timme. Solveig tycker det låter
spännande att höra vad andra seniorer har
att säga om e-hälsa. Vid nästa sammanträde
pratar vi mer om vårens schema.

8. Avslutning
med lunch i
december?

Avslutning för våra medlemmar i samband med
en tematräff den 11 december. Vi bjuder som
vanligt på glögg med tillbehör. Vi har ännu
inte bestämt oss för vilket tema vi skall
ha.
Vi tar styrelselunchen först i januari
eftersom det brukar vara så stökigt i
december. Inget datum bestämdes men ett
förslag är den 15:e januari 2018 12:00.
Föreslagna matställen:
Monrads i Djursholm,
Rotundan vid Östra Station,
restaurant Eken i Stadshuset (Nobellunch).

9. Övrigt

Börje tipsade om de bägge tidningarna PC
För Alla/Digitala hemmet samt PC-Tidningen.

10. Nästa möte

Nästa möte äger rum måndag den 11 december.
Vi bestämde att i fortsättningen starta
våra möten en halvtimme senare dvs 13:00.

11. Avslutning

Mötet avslutades.

Marianne Pettersson

Katarina Odemark

Ordförande

Vid pennan

