
SENIORNET DANDERYD

Protokoll frrt vid sammanträde med styrelsen ör SeniorNet
Danderyd den 17 januari2022.

Närvarande:
Berit Zethraeus ordf
Göran Bjugård led
Carin Bluhme led
Rolf Kilander led
Kerstin Staaf suppl
Marianne Pettersson suppl
Monica Trollsås suppl

1. Oppnande
Ordforanden hälsade alla välkomna och forklarade
sammanträdet öppnat. Det antecknades att Kerstin Staaf ersätter

frånvarande ordinarie ledamoten Ulf B ennetter.

2. Dagordning
Utsåind dagordning godkändes.

3. Föregåendeprotokoll
Protokollet från den 6 december 2021 godkändes och lades till

handlingama.

4. Ekonomi
Göran Bjugård redovisade bokslutet for är 2A21. Ärets resultat

blev ett mindre underskott med 5.292,56 kronor. Styrelsen

beslöt överlämna bokslutet till revisorerna. I övrigt konstaterade

styrelsen att foreningens ekonomiska situation åir

tillfredsställande.



5. Rapporter
Ordloranden rapporterade att det kan bli mindre ändringar i
vårens verksamhet p g a pandemiläget.
Fredrik Höglund är beredd verka som handedare i
supportsammanhang.
Det finns tillräckligt mån ga anmälda till studiegruppen "appar i
min telefon". Göran Bjugård och Anders Ström samråder om att

starta gruppen inom kort. De som anmält sig bör fa ett besked.

Kommunen har uppdragit åt Medborgarskolan att leda en

studiecirkel i datorkunskap. Göran Bjugard är beredd
representera SeniorNet Danderyd om vår medverkan blir
aktuell. Ordforanden frågar Sven Norön om han också kan
medverka.
Kommunen har startat en träffpunkt i Mörby Centrum kallad
Seniormötesplatsen. Måndagar kl 14.00 - 15.00. Våra
handledare liksom styrelsens medlemmar uppmanas ta del av

vad där sker och representera SeniorNet Danderyd.

6. Trygghetsboende i Kevinge
Kommunens planering for att skapa ett s k trygghetsboende i

Kevingehuset fortsätter. Den 24 mars 2022 kl 09.00-11.00 hålls

ett videomöte (Teams) med ftireningarna som har verksamheter
i huset. Göran Bjugård och Rolf Kilander representerar

SeniorNet Danderyd. Vi inväntar kallelse till mötet liksom till
förberedande möte med forening arna.

7 . Ärsmöte
Styrelsen beslöt hålla årsmöte den27 april 2022 kl 15.00.

8. Nästa sammanträde
Styrelsen nästa sammanträde hålls denT februari 2022 kl 13.00.
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