
SENIOR}IET DAI\IDERYD
Protokoll fort vid sammanträde med styrelsen for Senior Net Danderyd den 15

december 2A22"
Närvarande:

Per Eriksson

Ulf Bennetter

Göran Bjugård

Sonja Rendert

Carin Bluhme

Kerstin Staaf

Anders Ström
l.Oppnande

ordfbrande

led

led

led

led

suppl

adj

Ordftirande ftirklarade sammantriidet öppnat.
2.Dagordning
Utsrind dagordning godkiindes.
3.Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet den 21 november 2022 godkändes.
4. Ekonomi.
Göran Bjugård informerade om att årets budget överskridits med 7-900 kr. samt
att av den flilnma som Socialstyrelsen beviljat ftireningen fiir år 2022 skall
10.000 återbetalas då de inte anviints.
S.Resultat av utskick.
Uekicken har inte givit något resultat.
6.Lokalfrågan
Ordftirande informerade om avtalsforhandlingen med kommunen. Det schema
som,kommunen lagt upp gällande det nya avtalet höll inte. Kommunen
återkommer i ärendet på det nya året.
Göran Bjugård och Anders Ström har haft kontakt med kommunens två
anstiillda som arbetar i huset. Klart iir att vi fortsäthringsvis kommer att få
disponera datasalen men att den skall kunna lånas ut efter vårt godkiinnande av
den som vill anv?inda den. Möbleringen i salen kommer dock att ändras till en
del.
7. Seniorsurfarna. Fortsättning?
Beslöts att seniorsurfama skall fortsätta med 8 gånger under våren i datasalen
men att det skall bli såväl nybörjar grupper som mer avancerade grupper,
Iphonegrupperna börjar tisdagen den 14 februari och Androidgruppen torsdagen
den 16 februari.
8. Kommunens Programblad.
I det fiirslag som Marianne Pettersson liimnat vad gäller temafrreläsningama
under våren gjordes efter diskussion ett par iindringar. Temat den 17 april
kommer att bli "Bilder i molnef'och temat den 8 maj "AI och algoriffner".
Anders Ström åtog sig att hålla dessa foreläsningar.
9. Ev övrigt
Inget övrigt fanns for dagen.
I 0. Nåista styrelsemöte
Niista styrelsemöte beslöts bli måndagen den 16 januari klockan 14.00. De
diirpå frljande måndagarna den 20 februari samt 20 mars klockan 13.30.
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