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SeniorNet Danderyd ingår i riksorganisationen SeniorNet Sweden med uppgift att främja 

seniorers förmåga att använda den moderna IT-teknik som dagens samhälle kräver av sina 

 medborgare.  

E fter Er mötereEer E2 Eöa mE 029Eha Emey rlmr EbrmereeEavEttlja erEpr mo r :  

Selaamöyle 

 aarianne eettersson   ordförande  

 llf eennetter    viee ordförande  

 oolf iilander     sekreterare  

 aarin eluhme     kassör  

 ööran ejugård    materialförvaltare  

S tpppslasyle  

 aans elomberg  

 ierstin Staaf  

 aoniea Trollsås  

Sdaupseleaal  

 eerit eethraeus 

 Solveig nngdahl  

 eörje ilingvall  

Sel serele  

 aargareta Sandell  revisor  

 Sven Nornn  revisorssuppleant 



 

Saasblelassse  

 nivor Sehennings  

 ierstin oonsson  

 llla öiert  

 

SeniorNet Danderyds verksamhet har under det gångna året erbjudit medlemmarna nya 

 möjligheter att förkovra sig i digitala färdigheter.  

aedlemmar med egen dator  digital platta oeh smartphone har kunnat ta med sig denna att 

öva på i datorsalen  ndsviksvägen 1A på torsdagar kl 15-17 oeh på onsdagar kl 10-11.30 i 

 Djursholms eibliotek.  

 

Sdkys sylyle  

 rredag 20SapessSbesökte två ledamöter Xenter i auddinge för demonstration av 3 D-skrivare.  

ierstin oonsson oeh aarianne eettersson deltog i Älvsjömässan i Seniornet Swedens monter 

S 1-3Srkyrble.  

 ii hade egen monter med material på Seniordagen i aörby a den 13Ssr lmble.  

 Styrelsen har arbetat för lefaelshlyepybryl bland klubbarna på norr .  

ierstin Staaf har hållit kontinuerlig kontakt med aitti Danderydför en kort notis under eå 

 öång oeh i digitala utgåvan en gång i veekan. ii hoppas fler invånare blir nyfikna.  

Ordföranden oeh en ledamot har deltagit iSKl sseleåaly med möte en gång i månaden. 

 oådet består av ledamöter från de fyra föreningarna i huset på ndsviksvägen 1 A  

 med aaria aörtin  Danderyds kommun  som sammankallande.  

SeniorNets sehema finns med i kommunens aktivitetsbrosehyr  MöylepsayeleSföeStlssrele. 



 Det är oekså uppsatt på anslagstavlan bredvid hissen på plan 1 på ndsviksvägen.  

 Sven Nornn har besökt seniorföreningar i Danderyd oeh berättat om SeniorNets aktiviteter.  

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden oeh drygt 100 

 medlemmar. Det har hållits 25 temadagar oeh getts e:a 60 träningstillfällen.  

 Styrelsen taekar för ett bra år.  

StyrelselsSsSmauS2020  


