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STYRELSEN för SeniorNet Sweden - RoseMarieFrebran, ordförande

lnternetklubben är synnerligen besvikna över det uppdrag kanslisten Rita Dubbelman fått enligt

senaste protokoll - att tillskriva 40 medlemmar i lnternetklubben om att byta till närmaste

geografiskt befintliga klubb. Detta utan att diskutera fråsan med oss?????

Varför är kanslisten utsedd att vara kontakten mellan Internetklubben och styrelsen? övriga

klubbar har tilldelats en styrelsemedlem? Är vi mindre värda som klubb?

Efter ett antal årsmötesbeslut har det gått ut en skrivelse till alla "icke klubbanslutna" att välja

närmast belägna geografiska klubb, och om man inte önskar att tillhöra en "bofast klubb" så gavs

dessa medlemskap i lnternetklubben. Vi hälsade dem välkomna.

Nu uppmanas dessa och flera andra, att byta klubb. Hur ska SeniorNet Sweden uppfattas av dem?

Ett flertal medlemmar i lnternetklubben har protesterat mot handhavandet av vår klubb.

Citerar en del av inläggen:

log hor varit medlem i många år, jog volde lnternetklubben för ott den possade mig böst.

log kon inte to mig till någon klubb, avstånden or för stora och det finns inte kommunikationer, som

går att anvönda.

Varför detto velande? lnternetklubben ör bro för mig, jag får de kontakter jag önskar och på tider,

som possdr mig. Jog vill inte åka på möten och nötet ör förtröffligt att få kontakt med ondro. Kunskop

om it och dotorer delges mig via lnternetklubben.

Jog ovslutar mitt medlemskap i SeniorNet om jag inte får voro medlem i lnternetklubben.

Kon vi inte bildq en egen klubb, dör ingen lögger sig ivad vi gör?

Förstår inte SNS-sfyrelsen hur vi jobbor i lnternetklubben?

Borde inte SNS-styrelsen tillskrivo olla dem som ör inaktiva medlemmor i klubbarna och be dem byta

klubb?

Styrelsen i lnternetklubben är upprörda. Vi kommer att tillskriva samtliga våra medlemmar om att
det inte är vi, som står bakom detta. Vl VILL HA EN FÖRKIARING OM VARFÖR, detta beslut tagits

samt en rejäl ursäkt för hanterandet.

Upprörda hälsningar från

SeniorNet Internet styrelsen, som diskuterat och står bakom denna skrivelse

/ LilliAnn Källermark, ordförande


