
Senior Net Danderyd 

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 21 oktober 2019. 

Närvarande: 

Marianne Pettersson Ordförande 

Göran Bjugård Materialförvaltare 

Ulf Bennetter  Ordinarie ledamot 

Börje Klingvall Adjungerad 

Berit Zethraeus Adjungerad 

Monica Trollsås Suppleant 

Hans Blomberg Suppleant 

Carin Bluhme  Kassör/arkivarie 

Kerstin Jonsson Valberedningen 

 

 

1.Mötets öppnande 

  Mötet öppnades av ordföranden. 

2.  Fastställande  av dagordningen. 

 Dagordningen godkändes. Carin Bluhme för dagens protokoll i sekreteraren Rolf Kilanders   

frånvaro. 

3. Föregående protokoll. 

Föregående protokoll drogs av Berit Zethraeus, godkändes och lades till handlingarna. 

4. Ekonomi - polisanmälan, annonser. 

Carin Bluhme redovisade den ekonomiska situationen och de kostnader som förevarit sedan 

föregående sammanträde. 

Redogjorde även för den polisanmälan som gjorts efter att föreningen vid tre tillfällen utsatts för 

försök till befogenhetsbedrägeri.   

5. Skrivelser 

Marianne Pettersson talade om att hon skickar ut till styrelsen de skrivelser hon får som berör vår 

verksamhet. 

 

 



6. Rapporter. 

 Marianne Pettersson  och Kerstin Jonsson har besökt Älvsjömässan var sin dag. Positivt att träffa  

medarbetare från andra lokala föreningar och diskutera gemensamma problem som t ex 

svårigheten att få fler handledare .  

Minglet den 14 oktober var inte så välbesökt. Dock rekryterades en ny medlem.  Fortsättningsvis 

planeras för ett mingel per termin. Av 54 anmäld dök 15 inte upp. 

 Berit Zethraeus redogjorde för Kevingerådets möte tidigare under dagen.  

 Uppköpet av restaurangen har gått i stå. ”Blipparna” för  passage in till huset gäller enbart året ut 

och skall förnyas inför nästa år.  

 Kevingerådets nästa möte blir den 20 januari 2020 kl. 10 – 11.30. 

Marianne Pettersson har inte fått kontakt med handledaren Marie Tilly  ännu.  

7. Planering. 

Seniordagen den 12 november och vår närvaro där diskuterades. Dagen har inget tema i år. Resten 

av vårt höstschema kan bifogas till övrigt informationsmaterial. Marianne Pettersson, Berit 

Zethraeus, Kerstin Jonsson, Monica Trollsås, Göran Bjugård och Carin Bluhme tar tvåtimmarspass 

var mellan kl 10-16. 

Diskuterade även hur man bäst kan hjälpa rena nybörjare.  Föreslogs att erbjuda ett eller två gratis 

”prövapå-besök”. Hans Blomberg åtog sig att undersöka om boken Digitant kan vara aktuell att 

köpa in. Göran Bjugård informerade om att Studiefrämjandet har en 4-dagarkurs för nybörjare. 

8. Övrigt. 

 Vi bör försöka få kommunalrådet Hanna Bocander att komma till nästa årsmöte antingen den 15 

eller 22 april nästa år. Datum för mötet bestäms efter att hon tillfrågats och fått välja dag. 

 Till temadagen i vår diskuterades  att kontakta andra seniornetföreningar  för idéer. Frågans 

arbetsgrupp  - Hans Blomberg och Monica Trollsås- kommer med förslag vid nästa styrelsemöte. 

Hans Blomberg påpekade att vi behöver köpa att eget mobilt bredband med dess tillbehör. 

Bibliotekets publika nätverk hämmar oss för en del aktiviteter. Beslöts att föreningen skaffar 

bredbandet. 

9. Nästa möte 

Datum för nästa styrelsemöte  blir måndagen den 18 november klockan 13.00 

Marianne Pettersson meddelade att hon inte önskar kvarstå som ordförande efter nästa årsmöte. 

Hans Blomberg erbjuder sig att åta sig ordförandeskapet igen.  

10. Avslutning. 

 Mötet avslutades. 


