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Protokoll ftirt viel sa-mmanträ-de meel stvrelsen ftir
SeniorNet Danderyd den 18 november 2019.

Närvara-ncle:

Marianne Pettersson
Rolf Kilander
Carin Bluhme
Göran Bjugård
Ulf Bennetter
Hans Blomhers
Kerstin Staaf
Monica Trollsås

Solveig Engelahl
Berit Zethreaus
Börje Klingvall

Kerstin Jonsson

Ulla Giertz

ordforande
sekreterare
ka,ssör/a-r'kivarie

materialforvaltare
ledamot
sr:noleant
suppleant
suppleant

aeljungeracl

adjungerad
adjungerad

valheredninsen
valberedningen

1 önnnan.le

Ordforanden hälsade alla välkomna och forklarade
sammanträdet öppnat.

Dagordning
Dagordningen godkändes.

Föregående protokoll
Protokollet från den 21 oktober 2AI9 godkändes.
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Ekonomi
Carin Bluhme reclovisade den ekonomiska sih-rationen

vilken styrelsen fann tillfredsställande.

Rapnorter
Ordforanden rapporterade i korthet om Seniordagen i
Mörby Centrum. Hon konstaterade att SeniorNets
medverkan nä*sta år hör nla-neras omsorgsftrllt oeh forstärkas
ftir att tydliggöra foreningens syfte och möj ligheter att
forbättra datorkunskapen hos kommunens pensionärer.

Ordfiiranden heräffade a-ff kommunalrådet Hanna
Bocander kommer till foreningens årsmöte den 22 april
2020.
Ny handledare viel foreninsens supportelag"r uncler 2A20 är
Marie Tilly.

Planering for v, åren 2A20 
=

Diskuterades verksamheten under våren 2020 och särskilt
ämnen och foredragshållare for de s k tematräffarna.
Anelroicltelefonernas fi-rnktion hör ägnas en träffl" Göran
Bjugård kontaktar Gunnar Björnvall. Monica Trollsås åtog
sig att kontakta Internetstiftelsen for att diskutera lämpliga
ä.mnen oeh ev med-verkan. Hon åtog sig oekså att delge
styrelsen en lista över de ämnen som SeniorNet Södermalm
genomfort.
t)atrrm oeh ämnen flor temael-agarna hör kunna beslutas vicl
styrelsens nästa sammanträde. Hans Blomberg
sammanställer ett forslag till tematräffar.

Diskuterades hur kännedomen om ftireningen oeh dess

arbete kan forbättras. Intressanta ämnen for temadagarna.
Alla relevanta foreningar och sällskap inbjudes till
temadagarn^= Information oeh möten på alla
kommundelsbibliotek. Hans Blomberg talar med
bibliotekschefen i Dj ursholm. Informationsblad till senior-
oeh älelrehoenden. Kerstin Staaf konta-ktar Mitt i Dandervcl"
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7. Kurs i Word.
Stvrelsen heslöt hålla en kurs i dalaprogrammet Word=

Ulf Bennetter genornfor kursen. Den startar den}fjanuari
2AZA och pågår mellan kl 14.00 - 16.00. 4 ev 5 gr. I
foreningens lokaler Eelsviksvägen 1. Kostnad 300 kr"

8. Ovrigt
SE-hanken har hegärt vissa uppgifter m a a den s k oenning-
tvättslagen. Marianne och Carin lämnar uppgifterna till
banken.

På forslag av ordforanden heslöts äta luneh till*sammans den

15 januari 2A2A. Solveig ordnar lokal.

9= Nästa samma-nträde=

Nästa styrelsemöte äger rum den 2 december 2019.
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