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Senioruniversitetet Borås 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-08-22 

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

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

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

Resultat- och balansrapport presenteras vid nästa styrelsemöte.  
På föreläsningen den 30 mars var antalet besökande 110 (89 medlemmar och 11 
icke medlemmar). Intäkter 4000 kr. Total kostnad 9000 kr.  
Intäkter från studiecirklar under vårterminen 17500 kr.  
 

§ 6 Diskussion fördes om studiecirklarnas organisation och administration. 
Anvisningar för cirkelledare aktualiserades. Gällande riktlinjer: antal deltagare 
per cirkel minst 6 och som mest 19 (cirkelledaren är inte medräknad).   

§ 7 Statsbidrag. Folkuniversitetet i Göteborg inbjuder till samtal och dialog runt det 
nya bidragssystemet den 1september. Styrelsen beslutar att Margareta 
Magnusson och Britt-Marie Halldén deltar.  

§ 8 Hösten 2017. Ordföranden och Broney Skogström redogör för kommande 
föreläsningar av Olle Brandqvist den 31/8 samt av Lars Trädgårdh den 28/9.  

§ 9 Våren 2018. Ordf. meddelar att föreläsare Frida Stranne, statsvetare med ämnet 
amerikansk in- och utrikespolitik, föreläser den 22/2. Kostnad 7500 kr plus 6 % 
moms samt resekostnader. Förslag på rubrik på föreläsningen ”Amerikaanalys”. 

Ulla-Britt Forsman berättar om olika resealternativ till våren. Styrelsen ger 
uppdrag till Ulla-Britt att ge tre förslag på resealternativ till kommande 
styrelsemöte.    
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§ 10  Inköp av dator. Karin Höglund, kassör, informerar styrelsen om kostnader för 
inköp av ny dator samt vilka program som bör ingå. Före inköp av ny dator 
beslutades att Karin Höglund kontaktar verksamhetschef Janne Nolin på 
Hemgården för att utreda huruvida Hemgården kan tillgodose ”våra” föreläsare 
med datorstöd och dator. Om hemgården kan erbjuda denna service kan 
Senioruniversitetets dator användas av kassören.  

§ 11  Månatlig föreläsningslokal. Lokaler för föreläsningar på Allegården och Kuben 
diskuterades. För att bedöma lokalen Kubens lämplighet för Senioruniversitetets 
medlemmar bestämdes att försöka förlägga nästa styrelsemöte den 19 september 
på Kuben. 

§ 12 SU:s hemsida visades. 

§ 13 Uppsala Senioruniversitets förfrågan om intresse finns för tillgång till deras 
filmade föreläsningar för våra medlemmar diskuterades. Det beslutades att 
frågan inte är aktuell för tillfället.  Övriga inkomna skrivelser diskuterades bl. a 
ang. studiecirklar i schack och körverksamhet. 

§ 13 Föreläsarbank. Olika föreläsare aktualiserades. Styrelsen återkommer vid nästa 
styrelsemöte.  

§ 14 Information. Britt-Marie Halldén anmäler förhinder vid nästa styrelsemöte den 
19/9. 

§ 15 Inga övriga frågor.  

  
Mötet avslutas.  

 
 
Ordförande 
Margareta Magnusson 
 
 
 
Sekr    Justerare 
Britt-Marie Halldén   Karin Höglund   
 
 
 
 
 


