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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen fiir
SeniorNet lianderyci cien 9 septemb er /"U 19.

Närvarande:
Marianne Pettersson ordforande
Rolf Kilander sekreterare
^ 

. nl tr I ! a cr*.ånn $lunlne KåssorlarKlvafle
Göran Bjugård materialforvaltare
Kerstin Staaf suppleant

Börje Klingvall adjungerad
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Berit Zethraeus adjungerad

Från vatberednlngen:
Eivor Schennings
Kerstin Jonsson

1. Oppnande
Sa.mmanträdet öppnades av ordfnranden.
Antecknades att Kerstin Staaf ersätter frånvarande
ordinarie ledamoten Ulf Bennetter.

) T)aonrdnins-_ -'o-
Dagordningen godkändes.

3, Föregående protokoll
!!-=*+*t - -17 -t Ii--q,- -.-L.-t'. a t J -.- r't^ .-- -: ^n 

{ a\rruruKufisl rran s4rnrnalllrauel (lgn Lu filal zv it
godkändes och lades till handlingarna.



4. Ekonomi
Carin Bluhme redovisade den ekonomiska
situationen. Kommunen har beslutat att ge foreningen
ett bicirag meci 20.000 kronor. Styreisen konstateracie
att ekonomin är tillfredsställande.

5" Avta! med kommunen
Ordforanden rapporterade att avtalet med social-
förvaltningen om lokaler mm i Kevingehuset,
Ecisviksvägen I A uncierteci<nats. Awaiet iacies

handlingalrr:ra

6" Kevingeråd"et
Ordforanden och Berit Zethreaus rapporterar från
Kevingerådets möte.
Mingei anorcinas cien t4 oktober 20i9 meiian i6.00
- 18.00.
Tillgängligheten till WiFi i sammanträdesrummet i
bottenvåningen skall forbättras.
Städningen i lokalerna anses otillfredsställande.
Fiusets iåssystem skaii ses över viiket torcie innebära
att nuvarande nyckelbrickor skall återlämnas eller
uppdateras.
En boulebana skall anläggas.
Nästa möte med Kevingerådet hålls den 21 oktober
'ln 1rrLV L7,

7. Planering av verksamheten
a) samarbetet med biblioteken bör stärkas bl a
genom besök av styrelsen. Projektet är dock
beroende av att vi kan fätagpä fler handledare frr
datorsupport.
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Mörby Centrum. SeniorNet Danderyd skall
medverka. Ordforanden återkommer om detalj erna.

c) styrelsen diskuterade i korthet programmet for
temamöten vå_ren 2Q2Q.

Ordforanden foreslog attvi skall forsöka ffi doktor
Anders Hansen att komma och prata om sin bok
Skärmirjärnan.
vi skall också göra nya ftirsök att fa kommunalrådet
Hanna Bokander att komma och presentera
Danderyds kommuns verksamhet med tonvikt på
äldreomsorgen.
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man kan använda den smarta telefonen for olika
digitala uppgifter.

d) styrelsen beslöt uppdra åt Kerstin Staaf att genom
annons i tidningen Mitt i Danderyd och genom
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informera om vår verksamhet under hösten zAW.

8. Övrigt
Solveig Engciahi, som bor på Biomsteriondens
anläggning Svalnäs Gästhem, berättade att en
genomörd enkät visat beho'r a*r bäSr+ kunskep vad
gäller användning av digital utrustning såsom
telefoner, persondatorer och iPads. Hon återkommer
om ev samarbeie meci SeniorNet Danderyci.

9. Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa .gång elen 21 oktober
2At9 F[, 13_00.
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