SeniorNet Danderyd
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen for
SenioNet Danderyd den 2 decemb er 2019 .
Närvarande:
Marianne Pettersson

ordforande

Rolf Kilander

sekreterare

Göran Bjugård
Hans Blomberg
Kerstin Staaf

materialförvaltare

Berit Zethraeus
Kerstin Jonsson

adjungerad
valberedningen
valberedningen

Ijlla Grertz

suppleant
suppleant

1. Oppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat. Det antecknades att Hans
Blomberg ersätter frånvarande ledamoten lJlf
Bennetter och att Kerstin Staaf ersätter frånvarande
ledamoten Carin Bluhme.
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4.

Dagordningen fastställdes.
Föregående protokoll.
Protokollet från den 1 8 november 2019 godkändes.

Ekonomi
Kassaforvaltare Carin Bluhme hade via mail den
dec 2019 informerat styrelsen om foreningens
ekonomiska situation. Styrelsen fann denna
til lfredsställande.
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5.

Skrivelser
Det fanns inga skrivelser för styrelsen att behandla.

6.

Rapporter
Berit Zethraeus berättade att hon deltagit i ett möte
med SeniorNet Täby. Hon hade där träffat
civilingenjör Gunilla Davidsson som kunde tänka
sig att hålla en temadag hos oss i Danderyd rörande
iPad och iPhone. Berit talar med Gunilla om lämplig
dag mm och rapporlerar till Hans Blomberg.
Göran Bjugård talar med Gunnar Björnvall om en
temadag om android som är namnet på ett mobilt
operativsystem for främst smaftphones och
pekplattor. Göran rapporterar till Hans Blomberg.
Hans berättar att danderydsbon Hans Iwan Bratt kan
tänka sig hjälpa till i SeniorNets arbete genom att
ställa upp som handledare. Hans går vidare med
denna kontakt.

Kerstin Staaf berättar om kontakterna med
lokaltidningen Mitt i Danderyd. Kerstin ätar sig att
bevaka att en kort notis om SeniorNets aktiviteter
presenteras i tidningen i princip varje vecka under
rubriken På Gång och på tidningens vebbsida
pagang.mitti.se.

7.

Planering tematräffar
Hans Biomberg sammanstäiier, så iånE 6et är
möjligt, datum, ämnen och foredragshållare for
tematräffarna under forsta halvåre t 2020 .

8.

Övrigt
Styreisen diskuterade oiika möjiigheter ait göra
verksamheten inom SeniorNet Danderyd mer
allmänt känd. Kontakter, möten och samarbete med
foreningar, som samlar seniorer, bör genomforas.

9.

Nasta möte
Nästa möte hålls den 20 januari 2020.
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