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Ordftiranden hälsade alla välkomna och fiirklarade
sammanträdet öppnat.
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Föregående protokoll

Protokollet från den22 mars 2A2l godkändes och
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Liri ilariuirilBaura.
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Ekonomi
Carin Biuhme anmäicie tiiigångarna på föreningens
bankkonton. Styrelsen konstaterade att ekonomin är
tillfredsställande.
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ÅrsgT!ötet

Årsmötet äger rum den 28 april2A2L Kallelse skickades
den 12 april 2A2I vilket tillgodoser stadgarnas krav om
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årsmöte shandl in g arna. Ordforanden komp I etterar me d

verksamhetsplan och valberedningen justerar sin
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valberedningen fram till årsmötet 2022.
5.

Internetfrhgzn

Berit Zethraeus redovisade sitt arbete med att återupprätta
internetfunktionen i lokalerna Edsviksvägen 1 A.
StSrelsen uppdrog åt Rerit att gh vidare med kontaher-na
med Telia for att få till ett avtal om internetanslutning.
Avtalstid 1 år. Utöver abonnemangskostnaden tillkommer
ev kostnader for teknikersuoport viel uppstarl. Berit
kommer också att undersöka möjligheterna att fä andra
foreningar, som har nytta av en välfungerande
internetanslutnins = a7t- t-a, elel av kostna-el-erna.
6.

Marknadsforing
Hur kan vi hättre än f n nå ut till seniorerna i Danderyds
kommun med budskapet att Seniornet Danderyd finns och
kan hjälpa till med grundläggande datorkunskap och ge
råd i prakti,sk datorhantering? Solveig Fngdahl
argumenterade med kraft for att vi behöver finna nya
former for detta och hitta medel for informationen som
går fram till herörda gru-pper=
Styrelsen beslöt uppdra åt Solveig att forsöka skapa en
grlrpp med krea.tiva personer som kan ålerkomma med
idder och forslag till fortsatt diskussion. Ordforande
ledamöter att anmäla intresse for att
uppmanade;tyylsens
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