
SENIORNET DANDERYI)

Protokoll fort vid sammantråde med styrelsen for SeniorNet Danderyd
den 21 november 2422.

Niirvarande:
Per Eriksson ordf
Ulf Bennetter led
Göran Bjugård led
Carin Bluhme led
Sonja Rendert led
Rolf Kilander led
Kerstin Staaf suppl

Berit Zethraeus adj punkt 6

1.. Oppnande
Ord{iiranden håilsade alla välkomna och forklarade sammanträdet
öppnat.

2. Dagordning
{Jtsåind dagordnittg godkdndes.

3. Föregående protokoll
Protokollet fran sammanträdet den 17 november 2022 godkåindes.

4. Ekonomi
Göran Bjugård redovisade foreningens ekonomiska stiillning. Styrelsen
fann denna tillfredsstiillande.

5. Medlemsvåirvning
I syfte att bekantgöra ftireningens verksamhet beslöt styrelsen den 17

oktober 2022 att skicka ut brev, broschyr och program till ett begråinsat

antal seniorer som ett prov infor eventuellt större utskick. Det antecknas

att ftirsåindelsen skickats till ca 100 seniorer.

Efter diskussion enades styrelsen om att awakta resultatet av utskicket
innan beslut tas om vidare åtgåirder.
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6. Nytt avtål med kommunen
Per Eriksson, Berit Zethraeus och Ulf Bennetter har träffat
socialftirvaltningen befiäffande kommunens forslag till nytt avtal om
foreningens verksamhet och friimst lokaldisposionerna i huset
Edsviksvägen 1. Diskussionen har fråimst gällt hur det s k datomrmmet
skall anvlindas. Föreningen har hävdat att detta nrm - med tanke på

befintlig digitalteknisk utrusfiring - skall reserveras ftir fiireningen.
Kommunen hävdar att rummet måste kunna anvlindas även av andra
foreningar/sällskap. Skulle så bli fallet kräver ftireningen att ffi godkåinna

andra anvåindare av rummet.

Fortsatta överläggningar skall håIlas den 5 december 2022. Dåirefter
redovisar kommunen ett slutligt forslag den 12 december 2022. Styrelsen

tar ståillning till detta den 15 december 2022. Understr<rift av avtalet har
planerats kunna ske den 19 december 2022.

Styrelsen uppdrog åt Göran Bjugård ochAnders Ström att vid behov
diskutera med och ge råd till kommunen i praktiska lokalfrågor. Berit
Zethraeus informerar kommunen om detta.

7. Seniordagen
SeniorNet Danderyd medverkade vid kommunens Seniordag i Mörby
centrum den 15 november 2A22. Sonja Rendert med flera ansåg att
dagen var välorganiserad och vår represantation välbesökt.

8. Seniorsurfarna
Göran Bjugård berättar att träffarna med de s k Seniorsurfarna utfallit
väI. Infor vårterminens fortsatta verksamhet behöver man såikerståilla att
det finns handledare, att kosfraderna kan belasta de medel som anvisats
av socialstyrelsen och att det inte kolliderar med kommunens kurser
avseende hantering av smartphones.

Styrelsen beslöt tillstyrka att projekfet Seniorsurfarna fortsåltter och
uppdrog åt Göran Bjugård att planera ftir detta.

9. Julmingel
Styrelsen uppdrog åt Göran Bjugård, Carin Bluhme och Kerstin Staaf att
arrangera julmingel den 12 december 2}22.Inbjudan går ut till alla
medlemmar, till seniorsurfarna handledarna och styrelsen. Den som vill
delta skall anmäla sig i ftirväg. Rolf Kilander skickar ut inbjudan.



10. Temadagar våren 2023
Det tir angeläget att så snart som möjligt upprätta program ftir
Temadagarna våren2023. Efter diskussion konstaterar styrelsen att
åimnen som hantering av webbsidor t ex Ll77 och digitala kontakter med

banker iir angelägna åimnen. Rolf Kilander kontaldar Marianne
Pettersson om detta. Ett annat åimne kan vara hur man arbetar med
bilder/foton i sin telefon/dator. Göran Bjugård kontaktarAnders Ström.

Ulf Bennetter ansvarar for en temadag med iimnet såikerhet på nätet. Ett
ytterligare åimne kan handla om digital fiädgårdsplanering. Planeringen
fortsätter.

11. Inköp
Styrelsen godkåinner att Göran Bjugård inköper "presentpennot''till en

kostnad om ca 2000 kr.

12. Nästa sammanträde
Styrelsen sammanfiäder nästa gang torsdagen den 15 december 2022
kl 13:30.

tu
Per Eriksson


