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SeniorNet Dandervet-

Protokoll frrt vid sammanträde med styrelsen for
SeniorNet Dancieryd cien 27 januari 2A20.

Närvarande:
Ulf Bennetter ledamot
Carin Bluhme kassör/arkivarie
Rolf Kiland-er -qekreterare
Hans Blomberg suppleant
Kerstin Staaf suppleant

Börje Klingvall adjungerad
Kerstin Jonsson valberedningen

1. Öppnande.
Sanrmaniräciei öppnacies av Hans tsiomberg. Dei
antecknades att Hans Blomberg ersätter
frånvarande ordflorande Marianne pettersson och
att Kerstin Staaf ersätter Göran Bjugård.

2= Vat av ordfrrande frr mötet.
Hans Blomberg valdes till ordflorande flor dagens
möte.

3. Dagordningen.
Föresl agen dagordning faststäl I des.

4. Föregående protokoll.
Protokoiier från den 2 ciecember 20i 9 godkändes.
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Ekonomi.
Carin Biuhme reciogjorcie för fröreningens
ekonomi per 3 1 december 20L9. Styrelsen fann
situationen till freds ställande.
Det antecknades att sista dag for ansökan om
kommunalt foreningsbidrag är den 3lmars 2020.
Cireckiista flir irandiingar som skaii bifogas
ansökan överlämnades till Carin Bluhme. Det
noterades vidare att bokslutshandlingarna for år
2A19 skall vara klara senast den 23 mars 202A.

F.ör"slao till sfadoar- --(> -= -'o*--.
Ett forslag till revidering av foreningens stadgar
hade utsänts till styrelsen fore dagens möte.
Försiaget reciovisacies av Roif Kiiancier.
Styrelsen fann att årsmötets beslut den 12 mars
2019 beträffande antalet ledamöter i styrelsen
skall gälla. Styrelsen gjorde därefter några
konsekvensändringar i forslagets $ 8 punkt l3 och
9 i4.
Styrelsen beslöt därefter godkänna forslaget och
foreslå årsmötet att anta detsamma.

Kevingerådet
F(ei"stii-i Staaf iappoitei-a,ie fi'åii seiiaste iiiöte ine.j
Kevingerådet. Det antecknades att kommunens
kontaktperson Maria Hörtin övergår till andra
arbetsuppgifter fr o m 1 augusi 2A20. Vidare
noterades att uppgifter till kommunens
progråmblad frr periden apri! - 15 jr:ni ska!!
inlämnas senast den 13 mars och att SeniorNet
Danderyd och Mörbygårdens Vänner är värdar for
mingeiträir cien 2 aprli 2A20 ki i 6.0U.
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8" Viktiga datum. =--"ö--=

24 februari
13 mars

16 mars
23 mars
23 mars
31 mars

2 april
8 april

22 april
27 april
11 .^--lr r iliaJ

under våren 2Q2A.

SeniorNet styrelsemöte
Sista dag för uppgifter till
kommunens programbiaci.
Kevingerådet sammanträder
Boksl utshandl i n gar ftirdi ga
SeniorNet styrelsemöte
Sista dag för ansökan om
flöreningsbicirag
Kevingerådets mingelträff
Sista dag för kallelse till årsmöte
Årsmöte
SeniorNet styrelsemöte
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9. Nästa möte.
Styrelsen sammanträder nästa gång den 24
februari 2A20.
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Hans Blomberg
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