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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen Ior
SeniorNet t)aneler.yd den I 6 novemher 2A2A.
Närvarande:
Hans Blomhers
Göran Bjugård
Carin Bluhme
Rolf Kila-nder

ordf
led
led
led

MariannePettersson suppl
Kerstin Staaf
suppl
Monica Trollsås suppl

Nordn
Kerstin Jonsson
Sven

adi

valb

l. Önnnancle=
ordforanden hälsade alla välkomna och forklarade mötet
öppnat.
2= Föregående

protokoll "
Protokollet från den 19 oktober 2020 godkändes och lades
till handlingarna.

3. Ekonomi.
carin Bluhme redogjorde ftir den dagsaktuella ekonomiska
situationen. Styrel sen fann denna ti llfre ds säl lande.
4. f)en framtida verksamheten=
ordforanden noterade att det finns olika skäl att diskutera
formerna for danderydsklubbens framtida verksamhet. Så t
ex har klnhhen jämforelsevi-s ffi medlemmar oeh intresset
for deltagande i klubbens aktiviteter verkar svagt. Kanske
kan samarbete med annan seniornetklubb vara värt att

nröva-?

Helt informe|lt har nylieen elandervclskluhhens

medlemmar inbjudits till ftiredrag som anordnats av
täbyklubben och motsatt har vi i danderydsklubben
inhjuclit Taåy atf lvssna till foredrag som vi anorelnat.
Erfarenheterna av detta är positiva.
Styrelsen heslöt r,rppdra åt ordftiranden att med
täbyklubben diskutera moj ligheterna ti ll fortsatt samarbete.
D iskus sionen kan inne fatta såväl j uridi ska/admini st r ativa
frågor som ekonomi oeh verksamhetsformer.

Ärendet tas upp på nytt på nästa sammanträde.

5

Föredrag

ordforanden håller torsdagen den l9 november 2020 kl
15.00 ett fiiredrag om hur man kan organisera sina digitala
foton som sparats i t ex telefonen eller" på pe :n=
Täbyklubbens medlemmar inbjudes.
itåtriktad informa_tion
På initiativ av Marianne Pettersson diskuterade styrelsen
olika former ftir att göra klubbens verksamhet mera känd.
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7. Nä-sta sammanträele
Styrelsen beslöt sammantrträda nästa gång den 7
december 2A2A kl 15.00.
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