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Protokoll fort vid sammanträde med styrelsen for SeniorNet
Danderyd den 23 maj 2A22.

Närvarande:
Per Eriksson ordf
Göran Bjugård led
Carin Bluhme led
Rolf Kilander led

Monica Trollsås suppl
Kerstin Staaf suppl
Marianne Pettersson suppl

Öppnande
Ordflorande hälsade alla välkomna och forklarade
sammanträdet öppnat. Det antecknades att Monica Trollsås
gar in som ersättare for frånvarande ledamoten Ulf Bennetter
och att Marianne Pettersson går in som ersättare flor
frånvarande ledamoten Sonj a Rendert.

Dagordning
Med kallelsen utsänd dagordning godkändes.

Föregående protokoll
Protokollen från den 28 mars 2A22 respektive den 27 aprIl
2A22 lades rned godkännande till handlingarna.

Ekonomi
Göran Bj ugård redovisade foreningens dagsaktuella
ekonomiska situation. Intäktssidan kornmer att förstärkas
väsentligt när foreningens andel av medlemsavgifterna
utbetalats från SeniorNet Sweden och när kommunens bidrag
till vår verksamhet influtit.



Avtal med Danderyds kommun
Kommunen har fattat beslutat att infora s k trygghetsboende i
Kevinge, Edsviksvägen 1 och samtidigt se över möjligheterna
att utveckla aktivitets-utbud och tillgänglighet i A-huset fbr
både boende i huset och andra seniorer i kommunen. Denna
process forutsätter bl a samråd med de föreningar som f n är

verksamma i huset.
Rolf Kilander meddelade nu att samråd pågår och att
kommunen skall framlägga nytt avtalsförslag. I awaktan på

dettahar kommunen beslutat forlänga gällande avtal till den

3ldecember 2022.

Kommande tematriiffar
Styrelsen diskuterade ämnen lor tematräffar hösten 2022.

Marianne Pettersson är projektledare lor denna del av

verksamheten. Hon återkommer med forslag.

Kommunens informationsbroschyr
Enligt uppgift kommer Danderyds kommun aff utarbeta en

broschyr som redovisar "Aktiviteter och mötesplatser for
seniorer i Danderyd" under hösten 2022. Ordforanden
kontaktar kommunen for attklarlägga niir vårt material måste

Yara ftirdigt.

Enkät
Ordforanden hade mottagit en forfrågan från Nathalie
Valdemarson om möjligheten att få genomfora en intervju
rörande ämnet "vilket arbete gör ni for att öka den digitala
inkluderingen bland äldre".
Styrelsen uppdrog åt Göran Bjugård att besvara enkäten.

Vår hemsida
Berit Zetlvaeus har sedan länge ansvarat for foreningen
hemsida. En väl skött hemsida har stor betydelse for
information om foreningen SeniorNet Danderyd och det
arbete foreningen gör for att öka den digitala kunskapen
bland äldre.
Styrelsen är mycket tacksam for att Berit är beredd fortsätta
arbetet med hemsidan.



Vårlunch
Styrelsen beslöt samla loreningens funktionåirer for en
vårlunch den 15 juni.
Styrelsen uppdrog åt Kerstin Staaf att planera for detta.

Nåista sarqmanträde
Styrelsen sammanträder nästa gång i samband med
vårlunchen f n alltså den 15 juni 2022.

Per Eriksson


