Protokoll fort vid sammanträde med styrelsen for SeniorNet
Danderyd den 6 decemb er 202I.
Närvarande:

Berit Zethraeus
Göran Bjugård

ordf

Carin Bluhme

led

Ulf Bennetter

led

Rolf Kilander
Kerstin Staaf

led

Marianne Pettersson

suppl

Monica Trollsås
Anders Ström

suppl

1.

led

suppl

adj

Öppnande

Ordforanden hälsade alla välkomna och forklarade sammanträdet
öppnat.

2.

Dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

3.

Föregåendeprotokoll
Protokollet från den25 oktober 2021godkändes och lades
handlingarna.

4.

till

Ekonomi

Styrelsen konstaterade att öreningens ekonomiska situation är
tillfredsställande.

5.

Rapporter

Ordforanden konstaterade att regeringens/Folkhälsomyndighetens
beslut framöver innebär osäkerhet for vår fortsatta planering av

verksamheten' vi planerar dock t v utifrån att $rsiskatråffar t
form av temamöten och studiegrupper kan genomforasHans Blomberg har lett en studiegrupp med tema "Appar i min
telefon". Hans uppfattning ilt att denna mötesform är bra. Han
kommer att redovisa en mall över hur han arbetade som stöd for
fortsatt arbete med studiegrupper-

6.

Trygghetsboende i Kevinge

Danderyds kommun - socialforvaltningen - har i brev den 23
novembe r 2021 inbjudit de öreningar som har verksamhet i huset
Edsviksvägen 1 till information och diskussion om boendefofiner
i huset och om foreningsverksamheter där. Styrelsen beslutade
uppdra åt Berit Zethraeus att representera oss på mötet som äger
rum den 15 decemb er 2021 kl I 1.00 12.00.
Styrelsen beslutade vidare uppdra åt Göran Bjugård och Rolf
Kilander att sköta frågor om förändringar i hyresavtal och/eller
andra överenskommelser med kommunen.

-

l.

Planering for vårterminen}0Z?
Terminsavslutningen den 20 decemb et 2021 ställs in.
Göran Bjugård och Anders Ström leder varsin studiegrupp for
dem som vill forbättra sina kunskaper om smarta telefoner. Start
efter 15 januari2022.I nästa veckobrev uppmanas intresserade att
anmäla sig och samtidigttala om vilken typ av telefon man
använder -Iphone eller Android. Vi skall också ftäga om man
floredrar fm eller em.
Styrelsen fastställde nedanstående program for tematräffar våren
ZOZZ. Måndagar klockan 15.00 på angivna datum. Reservation for
ändringar.
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Anders Ström
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Windows 11. Vad
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7 febr

Säkerhet på

Kultur

28

febr

Google Art.
världen runt.

Hans Blomberg

21

mars

Hitta med GPS och
Google map

Anders Ström

Grunder i
s1äktforskning

Ulf Bennetter

Trädgårdsplanering

Eva von Sydow

4 aprll
2

mal

digitalt

maj

23

Youtube/streaming. Anders Ström
Finns mycket att se.

13

juni

Bilder och

foton.

Hans Blomberg

Alltid aktuellt.

Beroende på pandemisituationen kan f,oredrag komma att hållas
som Zoommöte.

9.

Marknadsforing
Styrelsen beslöt genomfora ännu en annonsserie i lokaltidningen
med början den l7 januari. Tolv veckor. Kostnad ca 10.000 kr.
Styrelsen beslöt också anskaffa nya "reklampennor" med
telefonnummer och webbadress tryckta på pennorna. Kostnad ca
2.500.

10.

Nästa sammanträde

Styrelsen sammanträder nästa gäng den 17 januari 2022
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