SENIORNIET DANDERYI)
Protokoll fort vid sammanträde med styrelsen for
SeniorNet Danderyd den 7 mars 2022.
Närvarande:

Zethraeus
Göran Bjugård
Carin Bluhme
tllf Bennetter
Rolf Kilander
Kerstin Staaf

Berit

ordf

Marianne

led
led
led
led
suppl
suppl

Pettersson

1. Oppnande

Ordföranden hälsade allavälkomna och forklarade
sammanträdet öppnat.
2. Dagordning
IJtsänd dagordning godkändes.
3. Föregående protokoll
Protokollet från den 7 febru ari 2A22 godkändes och
lades till handlingarna.
4. Ekonomi
Göran Bjugård presenterade forslag till budget for
verksamhetsåret 2022. Budgeten balanseras på en
omslutning om 41 000 kr. Förslaget är daterat den 3
mars 2022. Styrelsen beslöt godkänna budgetflorslaget
och överlämna det till årsmötet för godkännande.
Styrelsen konstaterade vidare att foreningens ekonomi är

tillfredsställande.

5.

Rapporter
Ordforanden och Göran Bjugård har producetat
programblad som presenterar foreningens verksamhet.
Materialet kommer att finnas på seniorcentra och
bibliotek samt anslås på kommunens anslagstavlor ute i
samhället.
Socialstyrelsen har avsatt statsbidrag for 2022 fot
insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet
bland äldre personer. Ansökan om medel skall vara
inkommen till departementet senast den t8 mars 2022'
Styrelsen konstaterade att resurser saknas for den relativt
omfattande administration som hanteringen av
b idrags ans ökan medfor.
Ordforanden tackade for de ämnesforsla g nägta
ledamöter presenterat. IdÖerna kommer väl till pass vid
planering av resten av årets verksamheter'

Marianne Pettersson rapporterade om det svar hon ffitt
när hon sökt f?irdtjänst for att kunna deltaga i SeniorNets
möten. Svaret lämnades till carin Bluhme for arkivering.

6.

Id6gruppen Boxen
lltifrån den s k Boxens forslag under hösten 202I
diskuterade styrelsen hur vi ska ta reda på vad
kommunen, vårdcentrale tna) bankerna etc förväntar sig
av oss när det gäller att öka de digitala kunskaperna hos
kommunens äldre.

7.

SeniorNet Sweden
Kansliet hos SeniorNet Sweden har sökt hjälp med
telefonpassning. Marianne Peffersson har erbjudit sig
tjänstgöranägra timmar en dag i veckan. Styrelsen
uttalar sin tacksamhet till Marianne for denna insats.

8.

Nästa sammanträde
Styrelsen sammantråder nästa gång den 28 mars 2A22kI
13:30.

trKZ--Berit Zetkrcaeus

