SENIORNET DANDERYD

Protokoll lort vid sammanträde med styrelsen för SeniorNet Danderyd den 4
oktober 2021.
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1.

Öppnande
Ordforanden hälsade alla välkomna och örklarade sammanträdet öppnat.
Kerstin Staaf ersätter frånvarande Ulf Bennetter och Marianne Pettersson
ersätter frånvarande Carin Bluhme,

2. Dagordning
Utsänd dagordning godkändes.

3. Föregående protokoll

Protokollet från den 13 september 2021 godkändes och lades till handlingama.

4.

Ekonomi

Danderydsfloreningens andel av medlemsavgiften hos SeniorNet Sweden har
utbetalts. Vår ekonomi är tillfredsställande.
Sfyrelsen beslöt teckna abonnemang för mobilt bredband att användas mobilt
samt anskaffa erforderlig utrustning.
Styrelsen beslöt vidare skaffa en dator med kapacitet for det nya
operativsystemet Windows 11. Ordforanden talar med Anders Ström om
genomftirandet av detta.

5. Informationskampanjen
Styrelsen diskuterade uppläggningen av det fortsatta arbetet med
informationskampanjen. Det noterades att tidningen Mitt i Danderyd under 11
veckor kommer att innehålla en annons flor att göra vår verksamhet mera känd

att kommuntidningen DanderydsAktuellt kommer att innehålla en artikel om

SeniorNet Danderyd
att material till allmänna anslagstavlor snart är klart och kommer att anslås
inom kort
att ordf utformar annons att inforas i DGK-kurirens novembernummer
att kommunens seniordag i år ersätts med skriftligt material och att Kerstin
Staaf tar erforderliga kontakter flor att fä med information om SeniorNet.
Manusstopp 2l oktober
att förslaget om en särskild kick-off bordläggs till våren 2022.

6.

Studiecirkel
Hans Blomberg åtog sig att skissa på lämpligt upplägg för en sfudiecirkel om
nyttiga appff enligt modell appen Dagny.

7.

Kommunalt utbildningsinitiativ
Anna Wagner, Kevinge seniorbostads aktivitetssamordnare, berättade om
kommunens program for utbildningar i smarta telefoner och surfplattor.
Medborgarskolan har engagerats for att leda verksamheten. Handledare från oss
kommer att assistera. En grundkurs om 5 gånger startar den 6 oktober och
kommer troligen att foljas av fortsättningskurs såväl som ytterligare
grundkurser.

8. Nästa sammanträde
Styrelsen sammanträder nästa gäng den25 oktober 2A2l
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