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Protokoll fort vid sammanträde med
den 16 januari 2023,

l*lärvarande:

styrelsen for SeniorNet Danderyd

Per trriksson
{Jlf Bennetter
Göran Bjugård
Sottja Rendert
Carin Bluhme
Rolf Kilander

Kerstin Staaf
Marianne Pettersson
Monica Trollsås

Berit Zetlvaeus
Anders Ström
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1. Öppnande
Ordföranden fiirklarade sammanträdet öppnat.

2. Dagordning
Utsåind dagordning godkåindes.

3. Föregåendeprotokoll
Protokollet från den 15 december 2022 godklindes med den ändring som

framgår av punkt 4.

4. Ekonomi
Göran Bjugård anmälde att skrivningen i protokollet från den 15

december 2022 att budgeten överskridits med 7900 kr inte ståimmer. Det
korrekta är attkostnaderna under 2022 överskridit intåikterna.

5. Lokal överenskommelse med Danderyds kommun.
Kommunen har presenterat forslag till avtal med SeniorNet Danderyd.

Ulf Bennetter har redovisat forslag till ftirenklingar och ftirtydliganden i
texten. Styrelsen anser att avtalet bör bearbetas.
Ordforanden tog upp frågan om ansvqret for ett såikert Wi-Fi med
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internetkoppling i A-huset. Styrelsen beslöt foreslå kommunen att avtalet
kompletteras med att SeniorNet står för uppkoppling och underhåll och
att kommunen står for kosfiraden om ca 1000 kr per månad.

Ordforanden och Ulf Bennetter fortsätter diskusionen med kommunen.

6. Seniorsurfama
Förra årets engångsbidrag från socialstyrelsen möjliggjorde att vi kunde

starta två grupper for utbildning i hur mobiltelefoner kan användas.

Styrelsen anser att denna verksamhet utfallit väl och om möjligt bör
fortsätta våren z}z3.Information om detta har gått ut i olika
sammanhang.
Styrelsen beslöt att snarast möjligt informera medlemmarna på nytt om

denna verksamhet genom veckobrev och ta upp ärendet på nästa

sammanträde.

7. Vår hemsida 
e

Sonja Rendert foreslog vissa justeringar och kompletteringar av

informationen på vår hemsida. Berit Zethraeus tar hand om detta.

8. Nästa sammanträde
Styrelsen sammanträder nästa gang måndagen den 20 februari 2023 kl
13.30 i studierummet 1 trapPa ner.
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