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Protokoll fort vid
Danderyd den 12

Närvarande:
Per Eriksson
Göran Bjugård
Sonja Rendert
Carin Bluhme
Rolf Kilander

Monica Trollsås suppl
Marianne Pettersson suppl

sammanträde med styrelsen for Seniorl{et
september 2022.
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1. Öppnande
Ordforanden hälsade alla välkomna och forklarade sammantråidet

öppnat. Det antecknades att Monica Trollsås går in som ersättare ftir
frånvarande ledamoten Ulf Bennetter"

2. Dagordning
Utsänd dagordning med tillägg av en punkt om ekonomin
godkåindes.

3. Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet den 22 augusti godkändes.

4. Ekonomi
Föreningens ekonomi är tillfredsstiillande.

5. Att nå ut
Styrelsen har vid flera tillfiillen diskuterat vikten av aIt nå ut till
Danderyds pensionärer med information om foreningens uppgifter
och i vilka former foreningen arbetar. Vi har haft" l2-veckors
annonskamputj i lokaltidningen, annonserat på kommunens



anslagstavlor i hela kommunen, medverkat på de seniordagar
kommunen anordnat mm.

För dagen aktuellt är att vårt höstprogram presenteras på två
helsidor i kommunens broschyr om "Aktiviteter och mötesplatser

for seniorer i Danderyd hösten 2022" och att vi kommer att

medverka på seniordagen den 15 november i Mörby Centrum. Vår
verksamhet hösten 2022 presenteras i en separat broschyr som

kommer att finnas på biblioteken och på platser seniorer besöker.

Härutöver forsöker vi starta grupper for äldre som vill låira sig mer
om Smarffelefonernas möjligheter. Detta projekt ffir ekonomiskt
stöd av staten som anvisat medel for åtgärder som syftar till att
bryta ensamhet bland äldre.

Monica Trollsås åtog sig att undersöka om det finns adressregister

över seniorer i Danderyd tillgåingliga och vad det skulle kosta att ev

anvåinda en sådan väg att nå ut.

7. Julavslutning
Julavslutning skulle kunna anordnas i form av mingel med artdta

foreningar i huset Edsviksvägen 1. Ordftiranden och Marianne
Pettersson planerar for detta. Den som vill delta i minglet bör
anmäla sig. Mer information senare.

8. Övrigt
Jourtelefonen skall vara kvar.
Göran Bjurgård åtog sig att ordna namnskyltar som fiireningens
representanter kan använda i olika sammanhang.

9. Nästa sammanträde
Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 17 oktob er 2022

kl 13.30.

Per Eriksson


