SeniorNet Danderyd
Protokotl ftirt vid sammanträde med styrelsen ftir
SeniorNet Danderyd den 20 maj 2019.
Närvarande:
Marianne

Pettersson
Ulf Bennetter
Göran Rjt:gård
Rolf Kilander
Hans Blomberg
Moniea Trollsås
Börje

Klingvall
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Från valheredningen:
Eivor Schennings
Kerstin Jonsson
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Sammanträdet öppnades av ordforanden.
Antecknades att Hans Blomberg ersätter frånvarande
orciiriaric icciamo'ren Car in Biuirmc.

2. Dagordning
Ordtörande anmälde extra ärende rörande vårlunch.
Därefter godkändes dagordningen.
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Protokollet från sammanträdet den 6 maj 2019 godkändes
och lades

till

handlingarna.

4. Ekonomi
Ekonomin är tillfredsställande. Ordforanden anmälde att
hon hos Danderyds kommun ansökt om foreningsbidrag
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Under denna punkt diskuterades foreningens eventuella
medverkan i kostnaeler fiör en ftirstärkning av Wi-fi i
Kevingehuset. Kommunen har erbjudit sig att bekosta inköp
och installation av två nya antenner men överlämnar
cl ri ft skostn a-cl-ern a- ti | | använ cl-arn a= t)e total a clri ft skostn adern a
är for dagen inte helt kända.
kommunens erhirrdande
Stvrelsen
heshrfar att accenfera
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- -.,att den tekniska lösningen finns på plats efter sommaren.
Driftskostnaderna och dess fordelning på foreningarnai
huset skall diskuteras vicl frrsta sammanträdet efter
sommaren vilket utsatts till den 9 september.
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5. Planering ftir öppna möten
Ämnen som kan bli aktuella:
hur jag arbetar med min dator
hr-rr kan jag använda min mobil

släkforskning
trädgårdsplanering

Offiee 365
hur kan jag med datorns hjälp göra en fotobok av mina
bilder.
va.d- ä-r Mierosoft

Styrelsen heslutar att inhjucl-a SeniorNet i Tähy, Sollentnna-,
Solna och Sigtuna/Märsta till de öppna mötena.
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Bihlioteken
Föreningen driver handledningsverksamhet och hjälp i
praklisk hantering av pc, surfplatta och mobiltelefon.
Clnsdagar i hihlioteket i Djurshotm neh torsela,sa-r i
Kevingehuset. Sven Norön har ä$agit sig att skapa en forsta
kontakt med biblioteken i Mörby, Stocksund och Enebyberg.
Frågan tas r-Lpp på nytt efter sommaren=

7. Vårh:neh
På forslag av ordforanden beslutar styrelsen att äta vårlunch
tillsammans den 5 juni kl 12.00 på restaurang Colette Sankt
Eriksgatan 90.
8. Nästa sammanträde
Styrelsen ,sammantrader nästa gåns den 9 *qeptemher )019 kl
13:00.

9, Samm anträcl-et a-vslutas
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Ordforande
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