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§ 1   Mötet öppnas och dagordningen godkänns. 

 
§ 2 Till protokolljusterare utses Lennart Olsson 
 
§ 3 Föregående mötes protokoll genomgås och läggs till handlingarna 
 
§ 4 Ekonomifrågor - medlemsrapport 
 Kassören föredrar resultat- och balansrapport.(Bilaga 1) 
 Uno fick ett uppdrag vid förra mötet att skicka en enkät till andra SU för att 
 undersöka vilka studiecirkeldeltagaravgifter som tillämpas. Uno har via ett antal 
 SU:s hemsidor studerat hur dessa avgifter kan variera och lämnar en 
 redogörelse. Beslutas att denna information f n är tillräcklig och att någon enkät 
 ej behöver göras. Uno uppmanar oss att studera andra SU:s hemsidor.  
 
§ 5 Hösten 2015 
 Avstämning av praktiska detaljer inför medlemsmötet 10.12. Beslutas att SU:s 
 annonsering inför föreläsningar fortsättningsvis kommer att ske under rubriken 
 Föreningar i BT. Beslutas också att vid medlemsmötet uppmana medlemmarna 
 att komma med önskemål om föreläsare och studiecirklar. 
 
§ 6 SU:s hemsida 
 Kort dialog om SU:s hemsida. Uno informerar om besöksstatistik mm.  
 
§ 7 Våren 2016 
 Genomgång av vårens program. Uppdras åt Margareta att kontakta Anders
 Wallin för att fråga om han kan ställa upp som årsmötesordförande. 
 
§ 8 Hösten 2016 
 Diskuteras förslag på studiecirklar; en studiecirkel i historia med Göran 
 Hermansson. Per Flensburg kan tänka sig ett studiecirkelledaruppdrag. 
 Önskemål från medlem om en föreläsning i ämnet juridik för seniorer. 
 Diskuteras alternativt erbjuda en studiecirkel i detta ämne. 
  
 
§ 9 Föreläsarbanken 
 Uppdatering av Föreläsarbanken. 



 
 
§ 10 Föreläsningsdatum hösten 2016 
 25.8, 29.9, 27.10, 24.11 samt medlemsmöte 8.12 
 
§ 11 Övriga frågor 
 Arbetsfördelningen i styrelsen diskuteras och kommer att aktualiseras när den 
 nya styrelsen efter årsmötet sammanträder 
 
§ 12 Mötet avslutas 
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