Protokoll: SeniorNet Danderyd Styrelsemöte 11/2 2019
Plats: Kevinge äldreboende.
Närvarande Marianne Petterson
Börje Klingvall
Ulf Bennetter
Göran Bjugård
Sven Norén
Hans Blomberg
Eivor Schennings
Kerstin Jonsson
Berit Zethraeus
Kerstin Staaf
Samt från SeniorNet Sweden
Krister Carlsson och Angela Berglund
Mötet öppnas av ordförande Marianne Pettersson.
Föregående protokoll godkänns
Ekonomin är tillfredställande och god.
Riksorganisationen SNSw deltog och styrelsen diskuterar vad att göra åt det magra deltagarantalet
samt klena nyrekryteringen, liknande i många andra föreningar. Föreslås att utveckla kontakt med
alla bibliotek och äldreorganisationer. Vi kommer förmodligen att få en fast kontaktperson från SNSw
som vi kan bolla idéer mot. Problemet att engagera nya handledare diskuterades
Kevingerådet bjuder till Mingel 18/2 2019, max antal medlemmar från oss 15, Marianne meddelar
antal personer som kommer på minglet.
Marianne meddelar att Erfa Norr inte fungerar, endast Sollentunaföreningen hörde av sig trots
påstötning. Fungerar alltså inte!
Solveig Engdahl fortsätter att försöka få kontakt med kommunstyrelsens nya ordförande Hanna
Bocander, då vi önskar få henne att delta på vårt årsmöte den 13/3 2019.
25/3 Kanske föredrag om E-hälsan som genomförs av Krister Carlsson samt en läkare?
8/4 Hans Blomberg har tagit på sig att ta hand om detta föredrag?
20/5 Martin Appel kommer men vad han skall prata om vet vi ännu så länge inte.
Sven fortsätter att utveckla och besöka de olika Träffpunkterna för seniorer i kommundelarna samt
andra seniororganisationer som T.ex. SPF Idun.
Årsmöte 13/3 2019 kl 15.00 på Edsviksvägen 1A
Marianne Petterson ansvarar för att kallelsen till årsmötet skickas före den 27/2 2019.
Hon skickar ut ett förslag på Verksamhetsberättelse och dito plan till styrelsen nästa vecka.
Stadgeändring på förslag: Styrelsen föreslår att sänka antalet medlemmar i styrelsen från 6 personer
till minst 4 personer+ ordförande.

Ulf Bennetter accepterar att vara ordförande på årsmötet.
Hans Blomberg kommer att ha förslag på revisor.
Carin Bluhme föreslås som ny kassör.
Rolf Kilander föreslås som sekreterare.
Mötet avslutas.
Vid protokollet
Kerstin Staaf

