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Senioruniversitetet Borås 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-04-18 

 
Närvarande: Margareta Magnusson ordf., Uno Axelsson, Conny Oscarsson, Ulla-Britt 

Forsman, Karin Höglund, kassör, Broney Skogström och Britt-Marie Halldén, 
sekr. Ej närvarande Karl Axel Sjöblom. 

 
§ 1  Mötet öppnas och de nya medlemmarna i styrelsen hälsas välkomna. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning. 
 
§ 3 Till protokolljusterare utsågs Conny Oscarsson. 
 
§ 4 Föregående mötes protokoll genomgås och läggs till handlingarna. 
 
§ 5 Ekonomifrågor - medlemsrapport 

Nya kassören Karin Höglund redogör för överlämnandet av arbetsuppgifter från 
den tidigare kassören samt vissa tekniska problem. Uno Axelsson kontaktar 
Christoffer Johansson för lösande av tekniska problem. Resultat- och 
balansrapport gås igenom (Bilaga 1). Vi återkommer vid nästa styrelsemöte 
angående antalet besökande vid föreläsningen den 30 mars samt intäkter och 
totalkostnad.  
 
Styrelsen beslutar om höjning av avgift vid månatlig föreläsning. Medlemmar 
40 > 50 kronor. icke medlemmar 80 > 90 kronor. Verkställs hösten 2017. 
 

§ 6 Våren 2017. Vid nästa föreläsning 2017-04-27 föreläser Ola Larsmo, arvode 
6000 kronor + moms samt boende- och resekostnader. Om A-skatt arvode + 
sociala avgifter? 

 
§ 7 Hösten 2017.  

• 31/8 Skulptör Olle Brandqvist: ”Att skulptera i sten och tenn”. 
• 28/9 Professor Lars Trädgård: ”Står Sverige inför en tillitsbrist?”. 
• 26/10 Thomas Lundén: ”Språkens landskap i Europa”. 
• 23/11 Göran Hermansson: ”Bibeln och Bob Dylan”. 
• 7/12 Medlemsmöte med Ragna Wei, konstnärlig ledare vid Borås Stadsteater. 

Under hösten planeras samma studiecirklar som under våren. Uno Axelsson har kontakt 
med cirkelledarna. Därutöver planeras en nybörjarkurs i franska. Broney Skogström 
kontaktar Ulf Strandberg för denna studiecirkel.  

§ 8 Våren 2018. Bokningar är inte hittills arrangerade. 
 
§ 9 Nationellt avtal. Ordföranden presenterar avtalet som kopieras och lämnas ut till 

deltagarna.    
 
§ 10  Månatlig föreläsningssal. Ordföranden har undersökt möjligheterna att hyra 

lokal på Högskolan i Borås inför våren 2018. 
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§ 11 SU:s hemsida. Uno Axelsson har konstruerat en mall för uppdatering av 

cirkelledarverksamheten.  
 
§ 12 Föreläsarbanken uppdateras.  
 
§ 13 Övriga frågor. Äldre dokument som bör sorteras ut förvaras i pärm i ”våran 

låda” på folkuniversitetet. 
 

Mötet avslutas.  
 
 
Ordförande 
Margareta Magnusson 
 
 
 
Sekr    Justerare 
Britt-Marie Halldén   Conny Oscarsson   
 
 
 


