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Senioruniversitetet   2017-02-14 

Anvisningar för cirkelledare  

Senioruniversitetets (SU) studieorganisatör är tillsammans med övriga i styrelsen är ansvariga 
för organisationens utveckling. Studieorganisatören (NN) (namnet meddelas efter årsmötet 
den 30/3) har bland annat ansvar för att ha kontakt med presumtiva cirkelledare samt 
cirkelledare som redan har pågående cirklar. Studieorganisatören har kontakt med cirkelledare 
angående namn på cirkeln, antal tillfällen som ska erbjudas samt när den ska starta och sluta.  

Programbladet 

Studiecirklarna annonseras i programbladet som utkommer vår och höst. Programbladet läggs 
även ut på SU´s hemsida. I god tid före att programbladet kan publiceras på SU´s hemsida och 
kan tryckas har studieorganisatören (NN) ansvar för att cirkelledarna får ta del av aktuell text 
och informationen om respektive cirkel. Deadline för programbladets utförande är mitten av 
maj och mitten av november. 

Ersättning 

Cirkelledare ersätts med 175 kronor per studietimma (45 minuter). Ersättningen utbetalas i 
slutet av terminen av SU. SU betalar 30% av ersättningen i A-skatt. 

Mottagning av anmälningar till cirkel, digital registrering samt närvarorapportering  

Samtliga deltagare som går i en cirkel ska vara betalande medlemmar i SU. Därutöver 
tillkommer avgift/kostnad för deltagande i en cirkel, 40 kronor per tillfälle/gång.  

Cirkelledaren tar emot anmälningar till sin cirkel om annat ej är överenskommit med SU´s 
studieorganisatör. Det kan vara maximalt 19 och minst 6 deltagare i varje cirkel. Uppgifter 
som behövs på varje deltagare är: 

• Namn 
• Adress 
• Personnummer 
• Telefonnummer 
• Mailadress om sådan finnes 

 
Dessa uppgifter ger underlag för den digitala registreringen och närvarorapportering. Det åligger 
cirkelledaren om ej annat är överenskommet med SU´s studieorganisatör (NN). Cirkelledaren ska 
registrera deltagarna digitalt enligt anvisningarna i lathunden Digital Närvarorapportering – Hur 
gör man? På sidan 5 i lathunden finns anvisningar för Lägg till ny deltagare. Finns personen i 
Folkuniversitetets register kommer dennes kompletta uppgifter upp, när du lägger in personens 
personnummer. Då kan Du lägga till dessa direkt på listan. 
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Efter att registreringen är gjord begär kassören en lista över deltagarna av utbildningsadministratören 
på Folkuniversitetet Ewa	Björkman033-722	59	53	epost:	ewa.bjorkman@folkuniversitetet.se 

Kassören skriver därefter ut inbetalningsavier på kursavgiften och skickar ut via post till 
cirkeldeltagarna.  
 
Cirkelledaren har också att boka lokal i god tid före cirkeln startar. Beroende av antal cirkeldeltagare 
och vilka behov som finns för att cirkeln ska kunna genomföras kan bokning ske på Folkuniversitetet 
via Ewa	Björkman	033-722	59	53,	epost:	ewa.bjorkman@folkuniversitetet.se eller på Hemgården 
(Janne Nolin verksamhetschef 033 416321). Studiecirklar som är återkommande och som har lokal på 
Hemgården kan meddela behovet av lokal i receptionen på tel 033 416044. 

 
Inköp av studiematerial/litteratur 
Cirkelledaren har att i god tid i samband med att sin cirkel startar att informera om vilket 
studiematerial/litteratur som ska användas. Litteratur kan inköpas på Borås studentbokhandel, 
Allégatan 6 eller beställas på Bokus bokhandel på internetadressen www.bokus.com. 
 
Kopiering av studiematerial/litteratur 
Viktigt är att följa regler för kopiering. Kopiering kan ske i mindre omfattning på Hemgården. På 
Folkuniversitetet är förutsättningarna bättre och cirkelledaren kan få hjälp av administratören. Vid 
frågor kontakta SU´s studieorganisatör (NN). 
 
På uppdrag av styrelsen Britt-Marie Halldén 
Sekreterare 
 


