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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 
 

Adjungerad:  Berit Zethraeus 
 

1. Mötets öppnas Ordförande öppnade mötet 
 

2. Föregående 
protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 

3. Ekonomi Ekonomin är god. Göran föreslog inköp av en skrivare som scannar 
bilder. Detta avslogs dels för att styrelsen inte trodde att det var så 
många av våra medlemmar som är intresserade av att scanna bilder, 
dels för att Berit kunde låna ut sin scanner. 
Berit föreslog att de ca femton dataapparater som finns i källaren 
skulle slängas utan att rensas först. Beslutades i enlighet med detta. 
Nya licenser (Norton Security) beställs från Techsoup. Dessa går ut om 
fem dagar.         
   

4. Skrivelser  Ordförande för nationella Seniornet, Arne Eskilsson, har skickat ut en 
skrivelse. Där skrev han bl.a. om Volontärbyrån som tillhandahåller 
handledare.  
Beslutades att formulera en annons till byrån om att vi vill ha 
handledare.  
  

5. Rapporter Marianne har kontaktat medlemmar om att få OK till att 
medlemsavgiften ska skickas ut digitalt. Endast en person ville inte ha 
det så. 
  

6. Planering av 
vårens program  

Margareta kontaktar MSB, Myndigheten för Samhällsskydd, om att 
informera om fake news på årsmötet den 14 mars.  
29 januari: Temat ”Vad är en dator” ändras till ”Hur arbetar jag med 
min dator”.  
12 mars: Sven föreslog ämnet e-böcker. Hans kontaktar biblioteket för 
att höra om någon kan tala i detta ämne.  
Marianne föreslog att även Daisy-skivan för synskadade skulle tas 
upp. 
9 april: Marianne träffar en taxeringsintendent för att höra om han 
kan prata om bankärenden.  
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Här föreslogs att vi skulle ha ”Hur man söker på Internet” den andra 
timmen. 
  

7. Övriga frågor Det planerade ERFA-mötet den 7 februari stryks. 
Marianne kontaktar ordförandena i de andra ERFA-föreningarna för 
att höra om det fortsatta arbetet.  
   

8. Kommande 
möten 

Vårens styrelsemöten äger rum 12/2, 12/3, 9/4 och 7/5.  
Marianne är i Marocko nästa gång, så Börje går in som ordförande.  
  

 

 

Vid pennan    Ordförande  

 

Margareta Karlin   Marianne Pettersson  


