SENIORNET DANDERYD
Protokoll fort vid sammanträde med styrelsen f,ör SeniorNet
Danderyd den 21juni 2021"
Närvarande:
Berit Zethraeus
Ulf Bennetter
Carin Bluhrne
Göran Bjugård
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Rolf Kilander

led
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Marianne Pettersson
Monica Trollsås
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suppl

1.

Öppnande
Ordforanden hälsade alla välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

2.

Dagordning
Utsänd dagordning godkäncles.

3. Föregående protokoli
Protokollet från den 24 mq 2021 godkändes och lades till
handlingarna. 8. Abonnernanget hos Transit är avslutat per
2021053 i och ersatt med 4G-abonnemang hos Telia. Göran
bevakar att vi får den återbetalning som utlovats från Transit
399 kr.

4.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är tillfredsställande.

5. Rapporter
Arkiv: Carin hade gått igenom handlingarna i frreningens arkiv
och konstaterat att protokoll från vissa år helt saknas"
Styrelsen uppmanar de medlemmar som ev förvarar
originalhandlingar hemma att inlämna dessa till Carin.
Arkivering.' Styrelsen diskuterade om framtida arkivering skall
ske som hittills eller om övergång till digitalt forrnat skall ske.
Styrelsen beslöt att tills vidare fortsätta med pappersformat.

Kevingehuset: Kornmunen planerar att göra Kevingehuset till
s k trygghetsboende. Ordföranden rapporterade från möte
med kornmunen och representanter for pensionärsforeningar m
fl. Marianne åtog sig att till kommunen framfora våra
synpunkter t ex önskemål om en bra restaurang i huset,
lorbättrade parkeringsmöjligheter och frågor som kan beröra
foreningens fortsatta verksamhet i befintliga lokaler..
Seniorl{et Sweden' Rolf rapporterade från årsmötet"
Marknadsforing: Sorn en del i olika marknadsforingsåtgärder
uppdrog styrelsen åt ordfloranden att i början av höstterminen
tillskriva de politiska partierna i komrnunen"
6.

Kreativa gruppen
Gruppen har antagit arbetsnamnet "Boxen". Gruppen
återkommer med frrslag hur vi kan aktivera oss mot
kommunens seniorer.
Göran har till dagens möte lagt fram nägra idöer härom.
Styrelsen överlämnar Görans forslag till gruppen.

1.

Pressmeddelande
SeniorNet Sweden har sänt ut ett pressmeddelande till bl a
styrelserna i lokalforeningarna. I meddelandet presenteras
kortfattat organisationens arbete och målsättning. Vidare
redovisas mailadresser till kansli och ordforande samt adresser
till webbplats och facebookkonto. Styrelsen beslutar att
vidarebefordra pressmeddelandet till medlemmarna i Danderyd"

8. Nästa sammanträde

Ordlorande kallar
härav foreligger.

ilander

till sammanträde när hon bedömer att behov

Berit Zethraeus

