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Senioruniversitetet Borås 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-02-14 

 
Närvarande: Margareta Magnusson ordf., Lennart Olsson, Uno Axelsson, Broney 
Skogström, Eva-Lisa Sjöberg, kassör och Britt-Marie Halldén, sekr. Anmält förhinder Ulla-
Britt Forsman och Barbro Oktábec.  
 
§ 1  Mötet öppnas och presumtiva medlemmar i styrelsen hälsas välkomna. Karl 

Axel Sjöblom och Conny Oscarsson. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning. 
 
§ 3 Till protokolljusterare utsågs Eva-Lisa Sjöberg. 
 
§ 4 Föregående mötes protokoll genomgås och läggs till handlingarna. 
 
§ 5 Ekonomifrågor - medlemsrapport 

Kassören föredrar resultat- och balansrapport. (Bilaga 1). Antalet betalande 
medlemmar är idag 280. Faktura till icke betalande medlemmar skickas ut efter 
1 mars.  
Årets första föreläsning den 26 januari, av Johan Sundén om ”Mötet med det 
lidande Tyskland”, arvode 999 kr, besöktes av 98 personer varav 8 icke 
medlemmar, gav ett överskott på cirka 1800 kr. 
 

§ 6 Centralt avtal och samverkansavtal. Ordföranden föredrar organisationen för 
Borås Senioruniversitet (SU) som tillhör region väst Göteborg, en av fem 
stiftelser i Sverige (Stockholm, Uppsala, Göteborg, Umeå, Lund). Det centrala 
avtalet från 2008 ska ersättas av ett nytt fr.o.m. 2018. Samverkansavtalet mellan 
Folkuniversitetet (FU) i Borås och SUV i Borås ligger på hemsidan. 
Ordföranden har framfört ett behov av samverkan med regionens SU vilket 
planeras innevarande år. 

 
§ 7 Anvisningar för cirkelledare (Bilaga 2) diskuteras. Vissa redaktionella 

ändringar. Anvisningarna skickas ut till cirkelledarna via deras e-post. 
 
§ 8 Våren 2017. Ordföranden redogör för nästa föreläsning av Marika Griehsel, 

journalist som föreläser torsdagen den 23 februari. Begärt arvode 10000 kr 
inklusive 6 % moms samt reseersättning 18,50/mil (90 mil) 1665 kr. Årsmöte 
den 30/3. Lennart Olsson meddelar att cirkeln Slöjdteknik avslutades 2016. 
Aktuella cirklar för hösten diskuterades. 

 
§ 9 Hösten 2017. Höstens föreläsningar: I augusti föreläser Ola Brandqvist, 

skulptör. Ämne: Att skulptera i sten och tenn. Arvode: cirka 2000 kr. I 
september föreläser Lars Trädgårdh, professor i historia och 
civilsamhälleskunskap. Ämnet är inte bestämt. Arvode: 10000 kr plus moms. I 
oktober föreläser Tomas Lundén, professor em i kulturgeografi. Ämne: Språkets 
landskap i Europa. Arvode: 999 kr samt kostnader för logi och resa. I november 
föreläser Göran Hermansson. debattör. Ämne: Bibeln och Bob Dylan. Arvode: 
2500 kr inklusive moms. I december i samband med medlemsmötet är 



	

2	
	

föreläsaren inte bestämd. Karl Axel Sjöblom kontaktar stadsarkitekten i Borås 
för framträdande på medlemsmötet den 7 december. 

 För sammanställning av programbladet beslutas att Uno Axelsson ansvarar.  
 
§ 10  SU´s hemsida aktualiseras. 
 
§ 11 Föreläsarbanken diskuterades.  
 
§ 12 Information. Utbildningsadministratörerna (FU) Ewa Björkman och Johanna 

Grahn berättade om sina arbetsuppgifter. 
 
§ 13 Övriga frågor. Utformandet av SU’s affisch och logotype diskuterades. 

Affischens utformning ska revideras. Verksamhetschef Vesna Grahovac 
informerar om att FU Region Väst har tecknat en olycksfallsförsäkring med 
Folksam som även omfattar deltagare inom studieverksamheter i samarbete 
mellan SU och FU. Ytterligare in formation kommer att lämnas av 
verksamhetschefen. 

 
Mötet avslutas.  

 
 
Ordförande 
Margareta Magnusson 
 
 
 
Sekr    Justerare 
Britt-Marie Halldén   Eva-Lisa Sjöberg  
 
 
 


