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Protokoll fort vid sammanträde med stvrelsen ftir
SeniorNetDanderyd den 6 mE 20lg
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Pettersson
Ulf Bennetter
Göran Bjugard
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Kerstin Staaf
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Öppnanrle
Sammanträdet öppnades av ordftiranden.

2.

Dagordning
Dagordningen godkiindes. Göran Bjugard anmälde att han önskade
diskutera tindring av arsmötets beslut om åindring av stadg arnavad
gäller antalet ledamöter i styrelsen.

3.

Föregående protokoll
Protokollet fran fiiregående sammiurträde godkeindes och lades
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4. Ekonomi
Ekonomin åir eod. flppdrogs åt ordfiiranden att hos kommunen
ansöka om ftireningsbidrag med 40.000 kr.

5.

Skrivelse fran K. Odemark
Katarina odemark har i skrivelse trll ordtbranden tagit upp liågan
om inte foreningens datautrustning kan nyttjas av mädlemmarna ftir
t ex utskrift av ftirgkopior och skanning av dokument.

styrelsen beslutar att i veckobrev informera om att
medlemmarna är välkomna ntt använda fiirgskrivare och
skanners torsdaqar kl 15.00 - 17.00.
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6.

Rapporter
Ordforanden rapporterade i korthet fran Kevingerådets senaste möte.
Föreningen Mörbygårdens våinner iurangerar mingel den 3 juni2019.
ulf Bennetter rapporterade fran konferens om daiasakerheisfrågor
anordnad av Datafcireningen. sfyrelsen godkände att ulf ersät1es
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7.

Planering
Det antecknades att Martin Appel kommer till ett öppet
informationsmöte den 20 maj z0l9 kl r5.00 ftir att täla om
datasiikerhetsfrågor och AI - artificiell intelligens.
Diskuterades tema for hcistens öppna informaiionsträffar.
styrelsen uppdrog åt ordfiiranden att gå vidare med planering
fiir en träffom släktforskning (Anita Hammarstedt) och en
träffom hur titlgängliga sajter kan användas fiir att planera
ir=ädgår=tien. iiösöen fiirsia temraåi=äii irestäindes iiii tieir g
september 2A19.
För att i så stor utsträckning som möjlig( ffi ut budskarct att
seniorNet finns i Danderyd och arbetar ftir att främja ieniorers
ftlrmåga att anvtinda den moderna IT-teknik som åirnödvtindig i
dagens samhalle beslutar styrelsen att fiirsöka få till stånd
samarbete med kommunens samfliga bibliotek. Erfarenheterna
från samarbetet med Djursholms bibtiotek är goda. styrelsen
uppdrar åt Kerstin staaf
erforderliga kontakter.
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Kommunen arrangerar den s k seniordagen tisdagen den 12
november 2019. Styrelsen beslutar att SeniorNet skall deltaga.
8.

Fråga om stadseändring
Årsmötet den 12 mars 20lg beslöt godktinna styrelsen ftirslag om
rindring av g 12 i stadgarna. Andringen inneb ar att styrelsen itatt
bestå av ordftiranden och minst 4 ledamöter. Tidigare gällde 6
ledamöter.
Göran Bjugard reserverade sig mot beslutet. Bjugard yrkar nu att
ordet minst skall utgå.

Styrelsen, som inte fn är beredd att tiilmötesgå kraveto beslutar
uppdra åt Rolf Kilander att göra en total översyn av stadgarna
innan nästa ordinarie årsmöte.
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9.

Kommande sammanfräden
styrelsen beslutar hålta nästa sammanträde den 20 maj 2019
13.00 samt den 9 september20lg kl 13.00.
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10. Ordftiranden tackade ftir visat intresse och avslutade sammanträdet.
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RoHKilander

Marianne Pettersson
Ordforande

