
SENIORNET DANDERYD

Protokoll frrt vid sammanträde med styrelsen for SeniorNet
Danderyd den 7 februari2022.

Närvarande:
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 florklarade

sammanträdet öppnat.

2. Dagordning
Utsiind dagordning godkändes.

3. Föregåendeprotokoll
Protokollet från den I 7 jarwari 2022 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Ekonomi
Göran Bjugård anmälde att Skatteverket beslutat att

ftireningen inte behöver lämna in självdeklarationer under de

närmaste fem åren. Nästa gäng det blir aktuellt at är 2027 dvs

for inkomståret 2026. Skatteverket har vidare beslutat att

befria foreningen från skyldighet att betala debiterad
kvarskatt om 3.417 kronor.
Göran redovisade vidare ftireningens bokslut och

balansräkning for å$ 2021. Dessa handlingar samt

verksamhetsberättelsen godkändes av styrelsen och

överlämnas till årsmötet.



5. Rapporter
SeniorNet Sweden har genomfört årets första seminarium.

Berit rapporterade i korthet om vad som behandlats.

Frågor relaterade till pandemin är fortsatt viktiga i
föreningarnas verksamhet.
Problem med inloggning på SeniorNet Swedens hemsida

skall åtgärdas.
Kommunikationen mellan SeniorNet Sweden och

medlemmarna sker huvudsakligen via e-post. Hur ffi fler att

läsa mail? Vanliga brev blir dyrt. Kan SMS-utskick vata ett

alternativ?
En YouTube-kanal for SeniorNet Sweden kommer att öppnas

så snart som möjligt.
Samarbetet med kommunerna bör forbättras.

6 Aktiviteter for seniorer
Danderyds kommun, socialforvaltningen, avser utarbeta ett

program med de aktiviteter for seniorer som kommer att

hn"ut tillgängliga under våren 2022. SeniorNet Danderyd har

fått tillfrlle att medverka i programmet.

Styrelsen ser positivt på detta initiativ från kommunen och

uppdrar åt ordforanden och Kerstin Staaf att sammanställa

lämpligt material.
Göran Bjugård bearbetar och uppdaterat värt
informationsmaterial for anslagstavlor etc-

7. Trygghetsboende i Kevinge
Alla ftireningar, som är verksamma i Kevingehuset, hat fatt

sina avtal uppsagda av kommunen. Kommunen kallar till
möte med forening arna och så småningom till avtals-

forhandlingar med respektive hyresgäst. Göran Bjugård och

Rolf Kilander företräder SeniorNet Danderyd'

8. Årsmötet
Styrelsen har beslutathällaårsmöte den27 april 2022k1

15.00. Medlemmarna har uppmanats lämna motioner senast

den 28 februari 2022. Ordforanden lägger ut kallelse och

övriga handlingar Pävar hemsida.



9. Övrigt
Den datatekniska utvecklingen har inneburit att kontakter
med myndigheter, kommuner, vårdinstanser, banker m fl
forväntas ske via digitalahjälpmedel. Det bordlagda forslaget
från arbetsgrupp Boxen ftlrtydligas och tas upp på nästa

sammanträde.

10. Nästa sammanträde
Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 7 mars

2022k1 l3:30.
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