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Senioruniversitetet Borås 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-05-02 

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

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

 
§ 1  Mötet öppnas. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning. 
 
§ 3 Till protokolljusterare utsågs Ulla-Britt Forsman. 
 
§ 4 Föregående mötes protokoll genomgås och läggs till handlingarna. 
 
§ 5 Ekonomifrågor - medlemsrapport 

Antal besökande 110 den 27 april (22 män och 11 icke medlemmar). Intäkter 
4000 kr. Total kostnad 9000 kr. Vi återkommer vid nästa styrelsemöte angående 
antalet besökande vid föreläsningen den 30 mars samt intäkter och totalkostnad.  
 

§ 6 Våren 2017. Ordföranden redogör för nästa möte, medlemsmötet, den 11 maj. 
Göran Lenberg talar under temat ”Begravningar förr och nu”. Efter 
medlemsmötet är medarbetarlunch planerad. Yxhammargården bokad. Inbjudan 
till cirkelledare via mail med O.S.A. 8 maj. Kostnad för cirka 25 inbjudna 
beräknas till cirka 4 500 kr.  

    
§ 7 Hösten 2017. Programbladet för hösten som ska skickas ut i början av juni 

presenteras av Uno Axelsson. Beslutas att Broney Skogström och kassören tar 
ansvar för utskicket. Uno Axelsson informerar om medlemmars önskemål om 
resmål.  

 
§ 8 Våren 2018. Beslutades att från och med våren 2018 har SU som ambition att 

anordna en resa på hösten och en på våren. Uppdraget går till Ulla-Britt 
Forsman. 

 
§ 9 SU´s hemsida uppdateras av Uno Axelsson. 
 
§ 10  Inköp av dator. Kassören föredrar behovet av dator för hanteringen av SU´s 

ekonomi. Det beslutades att dator ska köpas in med de grundinställningarna som 
krävs. Kontakter tas med Christoffer Johansson. 

  
§ 11 Månatlig föreläsningssal. Ordföranden informerar om SU´s möjligheter att hyra 

lokalen ”Kuben” tillhörande fastigheten ”Navet” till samma kostnad som på 
”Hemgården”. 

 
§ 12 Information. Utbildningsadministratören Johanna Grahn informerar om 

cirkeldeltagares möjlighet att anmäla sig online för att delta i SU´s studiecirklar. 
Det beslutades att införa denna förändring från och med våren 2018.  
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§ 13 Styrelsemöten samt möten för arbetsutskotten bestäms under hösten till 22/8 
19/9, 17/10, 14/11, 28/11. Arbetsutskottets möten bestäms till kl 09 - 09.30. 
Styrelsemötena bestäms till mellan kl 09.30-12. Karin Höglund utses som 
representant till Föreningsarkivet Borås.  

 
  

Mötet avslutas.  
 
 
Ordförande 
Margareta Magnusson 
 
 
 
Sekr    Justerare 
Britt-Marie Halldén   Ulla-Britt Forsman   
 
 
 
20170504 
Per capsulam-beslut. 
Datum för föreläsningar våren 2018 bestäms till den 25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april 
och 17 maj. Detta med anledning av ett eventuellt byte av månatlig föreläsningssal. 
 
Sekr 
Britt-Marie Halldén 
 
 
 
 


