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Protokoll flört vid sammanträde med styrelsen flor
Seniori\=et Dancieryci cien 7 septemoer 202A.

Närvarande:
Hans Blomberg
ulf Bennetter
Carin Bh-rhme
Göran Bjugård

ordf
led
led

Rolf Kilander

led
led

Monica Trollsås
Marianne Pettersson

suppl
suppl

Berit Zethraeus

adj

Sven Nordn

handl

'!
r.

t-rr-rnr{a
öt
\,,pyiir.rii\rv.

Ordfloranden hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.

2.

Planering inlor hösten.
Styrelsen bes!öt clen 1J 41_tgt_Lsti 2020 genomfrra_
en enkät bland medlemmarna for att utröna
intresset lor att via digitala system som t ex zaom
få hjaip av hanciieciare meci att använda po,
mobiltelefon och iPad. 14 medlemmar har anmält
sig.

Styre!-ssn be*qlot 4_t_l genomfrra diglta!a
handledarmöten tisdagen den 15 september
kl 10.00- 1 1 .00 samt torsdagen den 1 7 september

ki i0.00-ir.U0.

Styrelsen beslöt vidare uppdra ät Sven Norön att
tillskriva intressegruppen och informera om
tekniken for Zoommöten och vad som erfordras
frr att delta=

Slutligen beslöt styrelsen ansk affaytterligare två
iicenser för att garantera hanciieciarnas
til I gängl ikhet till Zo om-programmet.
a't

Foregående protoko!! .
Protokollet från den 17 augusti 2020 godkändes
och lades till handlingarna.

4.

Ekonomi
carin Bluhme redoglorde flor den dagsaktuella
ekonomiska situationen. styrelsen fann denna
tillfredställande. Det noterades att SeniorNet
-srnredens återbeta! n i n g a_v med ! ems avgi fter
hösten 2019 och våren 2A20 ännu inte
genomforts.

5.

OvriE
Marianne Pettersson foreslog dels alt klubben
skulle initiera hjälp åt medlemmar genom att
anlita t ex datakunniga ungdomar och dels att
kiubben skuiie ftirsöka skafr ieiefoniisra
upptagande danderydsbor 7a är och äl,cre for att
via telefonsamtal informera om att SeniorNet
Danderyd finns och hur vi arbetar.

Styre!-sen be-s!öt afr

frr närvarande

inte gå vida_re

med Mariannes forslag.
5=

Nästa sammanträde,

ordforande kallar
behov av möte.

Kilander

till

sammanträde när han ser

(lL"*t*
&a*t
Hans

Blomberg X

