
SENIORNET DAhIDERYD

Protokoll fttrt vid sammanträde med styrelsen fiir SeniorNet Danderyd
den 17 oktober 2022.

Nåirvarande:
Per Eriksson ordf
Ulf Bennetter led
Carin Bluhme led
Sonja Rendert led
Göran Bjugård led
Rolf Kilander led
Monica Trollsås suppl

1. Opptrande
Ordfiiranden hälsade alla välkomna och forklarade sammanträdet
öppnat.

2. Dagordning
Utsåind dagordning godkiindes med tillägg av en punkt om
konsekvensbedömning av fiireslaget till Kevinge Trygghetsboende.

3. Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet den 12 september godkåindes.

4. Ekonomi
Föreningens ekonomi åir tillfredsstiillande.

5. Adressregister
Styrelsen diskuterade inköp av adressregister över seniorerna i Danderyd

att anväindas ftir utskick diir fi)reningen och dess arbete presenteras.

Styrelsen var tveksam om huruvida kostnaden fiir sådant utskick skulle

stå i rimlig proportion till resultat och nytta.
Styrelsen beslöt uppdra åt Göran Bjugård och Rolf Kilander att
genomfora etttill antalet begränsat provutskick.

6. Lokalfrågan
Kommunen avser genomfora konceptet Kevinge Trygghetsboende. Detta
får konsekvenser i flera avseenden inte minst hur lokalerna i huset

disponeras framöver. Förslaget till överenskommelse mellan
socialforvaltningen och husets foreningar ftirutsätter att alla lokaler skall
vara tillgängliga ftir alla foreningar och verksamheter.

SeniorNet har ett eget rum fiir datorutrustning. Vi hävdar att foreningen



SeniorNet Danderyd även i fortsattningen skall ha ensamrätt till att
anvåinda rummet.

Ordftiranden meddelade att han avser diskutera frågorna med
kommunalrådet Hanna Bocander.

Arendet tas upp på nytt på nästa sammanträde.

7. Seniordagen 15 november 2022
SeniorNet Danderyd avser medverka i seniordagen som kommunen
anordnar i Mörby Centrum. Styrelsen diskuterade formerna ftir vår
medverkan. Ordfii'randen forsöker att tillsammans med Marianne
Pettersson skapa ett program for temadagar våren zAn och Göran
Bjugård ordnar en upplaga av vär presentationsbroschyr.

8. Seniorsurfarna
SeniorNet Danderyd har fått ekonomiskl bidrag från Socialstyrelsen ftir
att skapa verksamhet som kan bryta äldres ensamhet. Inom ramen fiir
detta leder våra handledare - på olika platser i kommunen - ett antal
grupper som träffas for att umgås runt bl a datorfrågor.
Göran Bjugård rapporterar atthan örsöker få till en grupp även i
Enebyberg.

9. Julmingel
Arrangemanget diskuteras på nästa sammanträde.

10. Nästa sammantriide
Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den2l november 2022
kl 13.30.

11. Owigt
Socialforvalfiringen har redovisat blankett så att foreningarna i
Kevingehuset kan göra en s k risk-och konsekvensbedömning av
foreslagna åtgåirder inom projektet Trygghetsboende.
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde. Ordftiranden skickar ut
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