SENIORNET DANDERYD

Protokoll fort vid sammanträde med styrelsen for SeniorNet Danderyd
den 13 september 2021.
Närvarande:
Berit Zethraeus
Carin Bluhme
Göran Bjugård

Rolf Kilander
Kerstin

ordf
led
led
led

Staaf

suppl
MariannePettersson suppl
Solveig Engdahl

adj

1. Oppnande
Ordforanden hälsade aLIa välkomna och forklarade sammanträdet
öppnat. Kerstin Staaf ersdtter frånvarande Ulf Bennetter.

2.

Dagordning
Utsänd dagordning godkändes.

3. Föregående protokoll

Protokollet från den 16 augusti 202I godkändes och lades till
handlingarna.

4.

Ekonomi
Bidraget från Danderyds kommun har utbetalts. Föreningens ekonomi
är tillfredsställande.

5. Informationskampanj
En viktig uppgift under kommande höst dr att finna former for att nå
ut med information till Danderyds seniorer om vad SeniorNet kan
erbjuda for ökad kunskap om vardagens digitalisering.
Boxen jobbar vidare med örberedelser for en Kick off Q',lystart) i
Mörby Centrum/Edsviksvägen 1A innehållande information om
SeniorNet och med korta öredrag om hur banker, vården och
kommunen använder digitala verktyg i sin verksamhet.
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Diskuterades innehållet i ett informationsmaterial. Göran Bjugårds
forslag till information om telefonsupport mm godkändes.

Kerstin Staafs forslag till återkommande annonsering i tidningen Mitt
i Danderyd godkändes.
Ordforanden presenterade en artikel om IT-support for seniorer som
kommer att inforas i kommunens informationsblad Danderyds

Aktuellt.
Möjligheterna att anordna studiegrupper i vår regi skall undersökas.
Ordforande presenterade ett forslag till program for tematråffar var
tredje vecka under hösten. Programmet godkändes.

6.

Seniornet Sweden remissinstans
SeniorNet Sweden har som verksamhetsid6 att fungera som
remissinstans i olika utredningar som berör äldre och IT. Man har
därfor tillsatt ett utskott - Samarbetsutskottet - med uppgift bl a att
arbeta med SeniorNets "lobbying". Marianne Pettersson har
efterfrågat denna funktion och med anledning därav tillfrågats om
Danderyd kan tänka sig medverka i sådana remissammanhang.
Styrelsen besluta uppdra åt Marianne att representera Danderyd.

'7.

Tack
Göran Bjugård har på ett f,ortjänstfullt sätt ställti ordning datarummet
i foreningens lokaler Edsviksvägen 1 A. Styrelsen uttalar ett varmt
tack till Göran for detta.

B.

Nästa sammanträde
Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 4 oktober 2021

kl

13.00.
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