
Protokoll fort vid sammanträde med styrelsen for SeniorNet
Danderyd den 25 oktob er 2021.

Ndrvarande:
Berit Zethraeus ordf
Göran Bjugård led
Carin Bluhme led
Ulf Bennetter led
Rolf Kilander led

Kerstin Staaf suppl
Marianne Pettersson suPPl

1. Öppnande
Ordforanden hälsade alla välkomna och forklarade sammanträdet

öppnat.

2. Dagordning
Utsänd dagordning godkändes.

3. Föregående protokoll-
Protokollet från den 4 oktober 2021godkändes och lades till
handlingarna.

4. Ekonomi
Göran Bjugård presenterade foreningens aktuella ekonomiska
situation samt en prognos där hänsyn tagits till bedömd kostnad for
inköp av dator beslutad av styrelsen den 4 oktobet 2021. Styrelsen

konstaterade att öreningens ekonomiska situation är

tillfredsställande.

5. Rapporter
Annonseringen i tidningen Mitt I Danderyd fortsätter. Presentationen i

kommuntidningen DanderydsAktuellt har kommenterats. Vi har

lämnat underlag for att synas i kommunens kommande magasin om

seniorfrågor. Annonsering på anslagstavlor har genomforts. Göran



Bjugård trycker upp vårt informationsmaterial att lämnas till platser

där seniorer träffas.

Supportverksamheten har kommit igång liksom tematräffar. Hans

Blomberg kommer att leda en studiecirkel om smarttelefonens
mojligheter. Handledare från SeniorNet Danderyd medverkar i
kommunensAvledborgarskolans studiecirkel.

6. Vårens program
Styrelsen beslöt tillsätta en arbetsgrupp om tre personer med uppgift
att framlägga forslag till ämnen och öredragshållare vid tematräffar
våren 2022. Carin Bluhme leder gruppen. Ordörande tar kontakt med

Anders Ström och Hans Blomberg. Ett forslag ska presenteras vid
nästa styrelsemöte 6 dec.

1. Fråga om adjungerade personer
Marianne Pettersson foreslog aff årsstämman eller styrelsen skulle
besluta att adjungera några personer som regelbundet skulle delta i
styrelsens arbete. Styrelsen awisade forslaget och beslöt uppdra åt

ordforanden att inbjuda sakkunniga personer ndr så bedöms
nödvändigt.

8. Lunch
Styrelsen beslöt äta lunch tillsammans på Näsby Slott torsdag den 18

november 2021 och till lunchen inbjuda valberedning, revisorer och

andra som genom sina insatser bidrar till foreningens verksamhet.

9. Nästa sammanträde
träder nästa gång den 6 december 2A21 kl 13.00.

- '') 
'- ) ./'

,,f .*e{,--
Berit Zethraeus


