Sida 1 av 2
protokoll 2018-12-11

SeniorNet Danderyd
Närvarande:

Marianne Pettersson, Göran Bjugård, Hans Blomberg,
Kerstin Jonsson, Sven Norén, Eivor Schennings och
Kerstin Staaf.

1. Mötet öppnas av Marianne Pettersson.
2. Dagordning fastställdes.
3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
4. En MacBook Air har inköpts. Berit Zethraeus föreslås vara ansvarig för
den.

5. Under Seniornet-dagen den 13 november fanns tidvis en del intresserade
för vår verksamhet men det gav ingen effekt på efterföljande
träningspass. Kanske kommer de när vi börjar 2019.
Styrelsen enades om att ”Mun till munmetoden” fungerar nog bäst.

6. Rapporter
På det julminglet räknades ca 60 personer in och dessa möten uppskattas
av föreningarna som deltager.
Sven rapporterade att Kevingerådet diskuterade men fattade inga beslut.

7. Planering
Julavslutningen äger rum den 17 december klockan 15 efter Hans
föredrag ”Hur man skapar konto hos aktiv.se”. Marianne och Sven ordnar
med förtäringen.
I schemat för vårterminens första kvartal föreslogs att Göran och Sven
redogör för installationer och framförallt användning av ”appar”.
Schemaläggs i en ”lucka” i befintlig planering.
Årsmötet 2019 planeras till mars månad. Lokal bör kontrolleras.
Valberedningen informeras om att Seniornet Danderyd behöver en
sekreterare och en kassör. På grund av svårigheterna att rekrytera dylika
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personer och att även styrelsen består av tre gånger fler personer än vad
det finns handledare, föreslogs att gå ihop med styrelsen i Täby Seniornet
–vår verksamhet finns dock kvar. Marianne tar kontakt med ansvarig
person i Täby, Lars Lindstammer. Kanske kan en prövotid på ett år vara
lämpligt.
Medlemskontakt: Vi försöker locka fler medlemmar genom
handledartillfällen på biblioteket i Djursholm och genom annons i
tidningen ”Mitt i”, vilket Kerstin S. ombesörjer och vi ämnar också
informera deltagarna i Seniorträffarna i Danderyd. Marianne informerar i
Stocksund, Sven i Danderyd och Hans i Djursholm.
Norr-klubbarna: Kontakt med klubbarna i norr har inte givit något resultat
trots kontakt och påtryckningar från Marianne.

8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum 28/1 2019 kl 1300 på Edsviksvägen 1 A,
plan 2. Handledningstillfällen på Djursholms bibliotek äger rum på
onsdagar mellan 10.00 och 11.30 med start 28/1. Detta lokalbyte från
Edsviksvägen annonseras på olika sätt, bl a på webben.

9. Mötet avslutas.

Vid protokollet

Kerstin Jonsson

