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Senioruniversitetet Borås 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-01-17 

 
Närvarande: Margareta Magnusson ordf., Uno Axelsson, Broney Skogström, Ulla-Britt 
Forsman, Lennart Olsson, Eva-Lisa Sjöberg, kassör. Anmält förhinder Barbro Oktábec och 
Britt-Marie Halldén. 
 
§ 1  Mötet öppnas och dagordningen godkänns. 
 
§ 2 Till sekreterare i Britt-Maries frånvaro utses Uno Axelsson 

 
§ 3 Till protokolljusterare utses Broney Skogström. 
 
§ 4 Föregående mötes protokoll genomgås och läggs till handlingarna 
 
§ 5 Ekonomifrågor - medlemsrapport 

Kassören föredrar resultat- och balansrapport. Fjolårets förlust uppgår till drygt 
10 000 kronor, vilket styrelsen anser godtagbart med tanke på föreningens 
stabila ekonomi.  
 
Antalet medlemmar är vid årets slut 311, inklusive 2 hedersmedlemmar.  
 
Som hjälp för Britt-Marie upprättar Eva-Lisa förslag till verksamhetsberättelse 
för 2016, samt påminner henne om tidsaspekten. 
 
Antalet besökare på föreläsningarna 2016 var 804, vilket skenbart är fler än 
2015, men i föregående verksamhetsberättelse missades en föreläsning, vilket 
gör att antalet 2015 skulle ha varit 87 fler än angivet. 
 
Antalet cirkeldeltagare var förra året 244. Vi diskuterar möjligheten/behovet av 
att höja cirkelavgifterna för höstterminen, samt att flytta vissa cirklar till 
fredagar, då beläggningen i FU:s lokaler inte är så stor. 
 

§ 6 Vårens föreläsningar. Broney kollar upp Johan Sundeens behov av teknisk 
support.  

§ 7 Uppföljning av cirkelledarträffen 10 januari. Margareta rapporterar om de 
kontakter hon haft med dem som inte deltog.  

Styrelsen beslöt att materialkostnader i fortsättningen betalas av 
cirkeldeltagarna. Inköp av litteratur bör vara klar när cirkeln startar. Vill man 
inte köpa kurslitteratur, får man betala kostnader för kopiering om sådan 
erfordras. Britt-Marie kommer att inom den närmaste tiden ta fram detaljerat 
regelverk för cirkelledarna vad gäller anmälningar, rapportering, ekonomi mm. 

§ 8 Höstens föreläsningar. Konstnär Olle Brandqvist kommer 31 augusti. Broney 
kollar arvodet (moms eller ej?) 26 oktober kommer Thomas Lundén, professor 
em i kulturgeografi vid Södertörns högskola. Ämne: Språkens landskap i 
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Europa. Arvode 999:- + logi och resekostn. För september och november har vi 
tre kandidater: Lars Trägårdh (Margareta), Marie Rådbo (Lennart) och Göran 
Hermansson (Uno). Lars T får bestämma först vilken tid han eventuellt önskar. 

 Tips och tankar om nya föreläsare skickas till Uno för inläggning i 
föreläsarbanken. 

§ 9  SU:s hemsida. Vi har fått nytt lösenord till vår gemensamma brevlåda, 
info@suboras.se. 

§ 10  Information. Margareta rapporterar från samrådskonferensen 7 december. 
Sammanfattande ord: seeegt! 

 

 
Mötet avslutas.  

 
 
 
 
Ordförande 
Margareta Magnusson 
 
 
 
Sekr    Justerare 
Uno Axelsson   Broney Skogström  
 
 
 


