SBNIORNET DAFIDERYD
Protokoll flort vid sammarrträde med styrelsen lor SeniorNet
Danderyd den 16 augusti 2021 .
Närvarande:
Berit Zetluaeus
Carin Bluhme
Göran Bjugård

Rolf Kilander

ordf
led
led
led

Kerstin Staaf
suppl
Marianne Pettersson suppl
Solveig

Engdahl

adj

l.

Oppnande
Ordforanden häls ade alla välkomna och forklarade
sarnmanträdet öppnat. Kerstin Staaf ersätter frånvarande
Bennetter.

Ulf

z.

Dagordning
Utsänd dagordning godkändes.

3.

Föregående protokoll
Protokollet från den 24 maj 2021 godkändes och lades

till

handlingarna.

4.

Ekonomi
Föreningens ekonomiska situation är tillfredsställande.

5.

Kreativa gruppen
Gruppen har antagit namnet 'Boxen'. Solveig redovisar nu
huvudinnehållet i de diskussioner gruppen fort. Gruppen
ftireslår nedanstående aktiviteter vilka samtliga behöver
diskuteras och konkretiseras ytterligare:

Kick off i Mörby Centrum. Helst i samarbete med kommunen
foreningar och kommers iella intre s s enter
Telefonsupport.
Skapa ett slagkraftigt informationsmaterial som t ex annonseras
i lokaltidningar, läggs ut på relevanta webbsidor, bifogas
veckobrev och bör finnas tillgängligt på biblioteken och på
platser ddr seniorer trdffas.
Utarbeta ett material som tydliggör betydelsen av att skaffa sig
mer kunskap om vardagens digitalisering. Solveig redovisar ett
utkast till vad Seniornet Danderyd kan trjälpa till med fiir aff
medlemmarna skall forstå vad samhällets digitalisering innebär
och känna sig trygga när de använder digital utrustning.

pens ionärs

Styrelsen beslutar uppdra åt Göran, Kerstin och Marianne att
arbeta vidare med informationsmaterialet. Alla lämnar
synpunkter på Solveigs skrivning om 'digitalt korkort'.

6.

Tidigare medlemmar
Ordftiranden och Göran skaffar adresser for mail
medlemmar

till tidigare

7.

Enkät från SeniorNet Sweden
SeniorNet Sweden har skickat en enkät till alla ftireningar
rörande medlemssituationen och hur foreningarna avser arbeta
framöver.
Ordforanden besvarar enkäten.

8.

Lokalfrågan
Ännu finns inga uppgifter om när våra lokaler i Kevingehuset
blir tillgängliga. Socialforvaltningen återkommer inom kort.
Ordforanden bevak ar frägan.

9.

Planering infor hösten
Ärendet tas upp på nytt på nästa sammanträde. En
handledarträff är planerad ftire terminsstart.

to.

Träffar utanfor Kevingehuset
Under forutsättning att coronasituationen så medger

bör supportträffar återupptas på Djursholms bibliotek. En propå
om träffhos Svalnäs Gästhem bör diskuteras.
Med anledning av en forfrågan beslutar styrelsen att
handledama inte skall arbeta via hernbesök.

11.

Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång den 13 septemb er 2A2l
kl 13.00. Har Kevingehuset öppnat sker mötet diir.

Berit Zethraeus

