
SENIORNET DANDERYI)

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen flor

SeniorNet Danderyd den 28 mars 2022.

Närvarande:
Berit Zethraeus
Göran Bjugård
Carin Bluhme
Rolf Kilander
Marianne Peffersson

Kerstin Jonsson
Ulla Giertz
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1. Oppnande
Ordforande hälsade alla välkomna och forklarade
sammanträdet öppnat. Det antecknades att Marianne
Pettersson går in som ersättare for frånvarande
ledamoten IJlf Bennetter. Det antecknades vidare att

valberedningen presenterade Per Eriksson och Sonja
Rendert vilka accepterat att ingå i styrelsen från och
med vårens årsmöte.

2. Dagordning
Utsänd dagordning godkändes.

3. Föregående protokoll
Marianne Pettersson anmälde till protokollet vid
foregående sammanträde att regionens ftirdtjänst inte
beviljat henne ftirdtjänst for resa till sammanträden hos

SeniorNet Danderyd. Hon yrkade nu att det av
protokollet tydligt skall framgä att beslutet var



negativt. Styrelsen medgav denna justering och lade

därefter protokollet med godkännande till
handlingarna.

4. Ekonomi
Göran Bjugård redovisade den dagsaktuella
ekonomiska situationen. I samband härmed uppstod en

kort diskussion om kommunens principer for bidrag
till pensionärsforeningar m fl.
Styrelsen fann ftireningens ekonomi tillfreds ställande.

5. Handledning
Föreningen ställer upp med hjälp till den som har

svårigheter att hantera sin dator eller smarffelefon.
Sedan länge i Danderyd på Edsviksvägen 1A och i
Djursholm på biblioteket och sedan nägra veckor
tillbaka i Stocksund på Idalagården. Ordforanden
rapport erar nu att en forsöksverksamhet med
handledartrjälp också påbörjats på Svalnäs Gästhem.

6. Avtal med kommunen
Kommunen har fattat beslutat att infora s k
trygghetsboende i Kevinge, Edsviksvägen I och
samtidigt se över möjligheterna att utveckla aktivitets-
utbud och tillgänglighet i A-huset for både boende i
huset och andra seniorer i kommunen. Denna process

forutsiitter bl a samråd med de foreningar som f n är

verksamma i huset. Göran Bjugård och Rolf Kilander
representerade SeniorNet vid möte med kommunen
den 24 mars2022. De redovisade nu i korthet vad som

framkommit på mötet. Det noterades särskrlt att
kommunen kommer alt bekräfta att uppsagda avtal
gäller året ut.



7. Seniorer i Centrum
Kommunen avser genomfora en aktivitet riktad till
kommunens seniorer i Mörby Centrum den 11 maj
2022 kl 13.00 - 16.00.

Styrelsen beslöt att SeniorNet skall medverka. Carin
Bluhme, Göran Bjugård och Sonja Rendert anangerar.

8. Årsmötet
Årsmötet skall genomforas den 27 april2022. Lokal
bestäms senare. Kallelse och dagordning utskickas den

11 april 2022.

9. Marknadsforing
SeniorNet Danderyd har genomfort en annonskampanj

i lokaltidningen 12 veckor i rad. Fråga har uppkommit
om att fortsätta kampanjen.
Styrelsen beslutar attt v inte fortsätta annonseringen.

10. Nästa sammanträde
Styrelsen sammanträder nästa gång den 27 aptil2022
efter årsmötet.
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