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SeniorNet Danderyd ingår i riksorganisationen SeniorNet Sweden med uppgift att främja 

seniorers förmåga att använda den moderna IT-teknik som dagens samhälle kräver av sina 

 medborgare.  

E fter Er mötereEer E4 Eöa mE2048Eha Emey rlmr EbrmereeEavEttlja erEpr mo r :  

Selamhryle 

 aarianne eettersson   ordförande  

 öörje llingvall    viee ordförande  

 aargareta larlin    sekreterare 

 Sven Nornn     kassör  

 ööran öjugård    materialförvaltare  

 llf öennetter     ledamot  

 lerstin Staaf    ledamot  

S tpppslmsyle  

 aans ölomberg  

Sdaupselemal  

 öerit eethraeus 

 Solveig nngdahl  

Seleserele  

 aargareta Sandell  eevisor  

 aarin öluhme  revisorssuppleant  

 



 

 

Samselelassse  

 nivor Sehennings  

 lerstin oonsson  

 aakans  

 

SeniorNets styrelse drabbades av en stor förlust oeh sorg  då aargareta larlin hastigt avled i 

 eaneer 4  augusti. Styrelsen deltog i begravningen.  

 

SeniorNet Danderyds verksamhet har under det gångna året erbjudit medlemmarna nya 

 möjligheter att förkovra sig i datorfärdigheter.  

aedlemmar med egen dator har kunnat ta med sig denna att öva på dels i datorsalen dels i 

 en intilliggande lokal med internetuppkoppling hos aörbygårdens aänner.  

Sdsysesylyle  

Två styrelseledamöter deltog i eiksårsmötetS8 Smpess samt på den efterföljande 

 aerksamhetskonferensen.  

 ai deltog med monter på Företagarmässan i aörby a den 89Smpess.  

 Fredag 01SmpessSbesökte två ledamöter Xenter i auddinge för demonstration av 3 D-skrivare.  

levingerådet inbjöd alla i levingehuset till aingel 89Selpylhele. Det blev myeket lyekat 

 med drygt 50 deltagare.  

 aåndagS00Srsyrele bjöd SeniorNet på en liten teaterföreställning med Daniela  

  lullman i hennes pjäs #Alsoae  om utsattheten i de soeiala medierna.  

 Datorträningen på försök flyttat onsdagar till Djursholms bibliotek  enligt ett  

  styrelsebeslutS80Ssrelhele.  

 ai hade egen monter med material på Seniordagen i aörby a den 83Ssrelhele.  



 

 

 ee  oeh SeF inbjöd till oulmingelS06Ssrelhelr; myeket uppskattat.  

Styrelsemötet 4Salclhele hölls på nyöppnade Nationalmuseum. Styrelsen besåg 

utställningen av skapandet av prototyper på glas oeh porslin till restaurangen genom 3 D-

 skrivare.  

 aörbygårdens aänner inbjöd till aingel   Söleepmes.  

Styrelsen har arbetat för leömelselyepyeryl bland klubbarna på norr  Sollentuna  Solna  

 Täby oeh aärsta Sigtuna.  

 rdföranden oeh en ledamot har deltagit iSKlesseleraly med möte en gång i månaden. 

 eådet består av ledamöter från de fyra föreningarna i huset på ndsviksvägen   A  

 med aaria aörtin  Danderyds kommun  som sammankallande.  

SeniorNets sehema finns med i kommunens aktivitetsbrosehyr  MrylepsmyeleSöreStlssrele. 

 Det är oekså uppsatt på anslagstavlan bredvid hissen på plan  .  

 

 I amyreemsls har program oeh teknisk utrustning uppdaterats.  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden oeh drygt  00 

 medlemmar. Det har hållits 45 temadagar oeh getts e:a 60 träningstillfällen.  

Styrelsen taekar för ett bra år oeh hoppas fler medlemmar kommer till oss under 40 9 för att 

 förkovra sig oeh höra om nyheter i den digitala världen.  
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