SENIORNET DANDERYD
Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen fiir SeniorNet
Dandervd den 22 fehruad 20it
I{rirvarande:
Ha,ns Blornherg
Ulf Bennetter
Göran Bjugård
Car"in Bluhme
Rolf Kilander
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Ker"stin Staa_f

Monica Tiollsås
Marianne Peftersson
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Ber.it Zethraeus
Solveig Engdahl
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Kerstin Jonsson
UIla Giertz
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1.

Oppnande

ordftiranden hälsade all välkomna
och forklarade
sammanträdet öppnat.

2. Föregående protokoll
Protokolret från den
iiii irandiingarna.
.\

11

januari 2a2r godkändes
och lades

J.

Ekonomi
Kiubbens ei<onomi ar tiiifrecisstäiiancie.

4.

Den framtida verksamheten.
vid sammanträdet den r 6 novem
ber 2020 diskuterade
styrelsen formerna ftir danderydsklubbens
fortsatta
verksamhet. En arternativ skuire
mojrigen ;;^afi söka

samgående/samarhete mecl SeniorNet
Täb;z: I det fortsatta
arbetet prioriteras en diskussion
med Täbykrubben
samtidigt som vi måste krarrägga
t u,
kommun
idag arhetar mecr att stöcrja
sina- seninr., ia;gitara frågor=
Styrelsen berdrde också irågun
o,n ,.':irggning av
danderydsklubben.

ffirci*

stvr elsen

funl alt frägan kräver f.ortsatta

diskussioner oeh
kontakter med bercirda och att
slutligt beslut om klubbens
framtid bör skjutas till hösten ZA2l.
5.

Forskningsmedve rka-n
Psykologstudenter vid Gciteborgs
universitet har som
examensarbete att ftirsöka utveökla
en internetbaserad
kr:rs ftir aft hjärpa ärdre att hantera
känsror som kan r_rpps1fl
vid ensamhet. Man söker därftir personer
över 70 ärmed
tillgång till internet och vana vidatt
använda dator elrer
surfnlafta.
Styrelsen beslöt atf inte medverka
i projektet.

6.

Coronainfor"mation

Efter initiativ av Marianne pettersson
har Djurshorms
vårdcentral lovat ställa upp med

en läkare och en
medieinansva-rig skeitersku m,,
aft vid ett zoommöte uncrer
våren informera krubbens medremmar
om covidrgpandemin.
Sf-lrrelsen hes!öt att omgående informera
medlemmarna om detta och uppmana
dem att snarast
skicka sina frågor till Marianne
som fiir dem vidare tilr

vårdeentralen.

7"

8.

Dag ftir årsmöte
styrelsen besröt håila ordinarie
årsmöte onsdagen den 2g
april 2A2t kt 15.00.
Nästa sammanträcle
styrelsen sammanträder nästa gång
måndag en den 22
mars 2021kl 15.00.
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