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Protokoll frrt vid sammanträde med styrelsen for
SeniorNet Danderyd den 24 ma1 2AZI.
SE

Närvarande:
Berit Zethraeus
Ulf Bennetter
Göran Bjugård
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Kerstin Staaf
suppl
Marianne Pettersson suppl
Monica Trollsås
suppl
Solveig
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Ordforande hälsade alla välkomna och forklarade
sammanträdet öppnat. Kerstin Staaf ersätter
frånvarande Carin Bluhme.

2.

Dagordning
Utsänd dagordning godkändes.

3

F'öreqående
- *-= --*=-==--=- nr"otnknll
r

Protokollet från den 20
lades till handlingarna.
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4. Ekonomi
Göran Bj u gård redovi sade forenin gens ekonomi ska
situation. Styrelsen godkände ett utlägg pä ca 3000
kr for forlängning av våtra zoom-licenser till maj
2tt22.

Göran heslöt sfvrelsen aff
sammanfora de likvida medlen till ett konto i
stället for två.
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5. Kommunens pensionärsråd

Kommunens pensionärsråd - KPR - har inbjudit till
möte med pensionärsforeningar m fl den 25 mq
2021. SeniorNet Danderyd representeras av Berit
T,ethraeus oeh Hans Btomberg"
6. Kreativa gruppen
Vld sammanträciet Z02i-u4-2A åtog sig Soiveig
Engdahl att försöka skapa en arbetsgrupp som

kan komma med forslag till hur vi skall utveckla
vårt arbete for att nå fler pensionärer i kommunen.
Gruppen har antagit arbetsnamnet "Boxen".
boiverg Deranaoe l KOnneI om oe loeer som
gruppen ventilerat. Sven Nordn hade i ett mail till
styrelsen redovisat tankar om hur en temadag i
Mörby Centrum skulle kunna läggas upp. Marianne
Pettersson kompletterade diskussionen med idder
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Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete och kommer
med konkreta förslag till nästa sammanträde.
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- SeniorNet S':veden

SeniorNet Swedens årsstämma är den 27 maj zAn.
Rolf Kilander är ombud for Seniornet
Dancieryci.

Rolf informerade floredömligt om innehållet i mötet
och de frågor som står på dagordningen.
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Ordflorande reder ut kvarstående problem med
Transit rörande vår internetaccess.
Anders Ström ansvarar for vår datorutrustning.
Kerstin Staaf utses till ansvarig for
marknadsfrri n gsåtgärder=
Kommunen har meddelat att lokalernapä
Edsviksvägen forblir stängda till 1 septemb er 202I.

9. Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång den 21 juni
2021.
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