
SENIOR_NET DANDERYD

Protokoll frrt vid samm anträde med styrelsen for
SeniorNet t)anderyel elen 25 maj ZA2A.

Närvarande:
Marianne Pettersson orelfcrra_ncle
Rolf Kilander sekreterare
Carin Bluhme kassör
Göran R-iugård materialfo ryaltare
Ulf Bennetter ledamot

Hans Blomhere supnleant
Kerstin Staaf suppleant
Monica Trollsås suppleant

Berit Zethrearrs acljungeracl_
Solveig Engdahl adjungerad

I ö^r.n enÅcv I,Irii€^raiL

ordforanden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Dagordning

Dagcrdningcn gcdkändcs cftcr kcmplcttcring mcd cn punls
for beslut om årsmöte.

3= Föregående protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

4" Ekonomi
carin Bluhme redovisade fiireningen aktuella, ekonomiska
situation. Styrel s en fann denna ti llfreds stäl lande.
carins ftirslag till hudget for verksamhetsåret 20zo
godkändes.

5. Skrivelser
MariaAlm, Danderyds kommuns socialftirvaltning, har i
skrivelse den I 9 mal 2020 meddelat att kommunen avser
utreda frågan om s k trygghetshoende oeh clärfiir önskar



6.

disk'tera med fnreningar som verkar inom Kevingehuset.
Kommunen avser bilda en referensgrupp med
representanter från fiireningarna och från borådet i huset.
Frågan kommer rrpp på tcevingeråcrets möte den r i'ni
2020.
Styrelsen diskuterar kort i vilken mån seniorNet Danderyd
är hercircl oeh kan tiilftira värclefirlla asnekter. i ärenclet.
Göran Bjugård åtar sig att kontaka ansv ariga.

SeniorNet Sweden har inhiucrit tiil vicreomöte om
medlemsformåner och saÄarbeten. Mötet hålls den I juni
2020 kl 10.00. Berit zetltreaus och Hans Blomberg oettar.
Göran Rjrrgård är reserv=

Årsmötet
styrelsen heslrrtar att genomfora årsmötet som ett
videomöte. Mötet sker onsdagen den l0 juni 2020k1 15.00.ulf Bennetter åtar sig attvaraordftiranoå. ueolemmarna
erhjucls delta i eff träningsmöte fredagen clen 5 juni 2020 kl
11.00.

Planering
Eftersom gruppverksamhet är inställd t v awaktar vi med
mera konkret verksamhetsplanering till dess att
Kevineehusets lokaler önnnas.
Hans Blomberg åtar sig att skapa en lista över sajter som
medlemmarnakan studera och kanske fiirbättra sina

knnskaper om den digitara vårrden= Listan räggs 
't på

foreningens hemsida.

7.

8. Nästa möte"
styrelsen sammanträder nästa gång den l0 juni 2020

qmedel|#nl efter årsmötet for att konstituera sig.

-l/i cT/404r.q-R
Ma"rianne Pettersson


