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Senioruniversitetet	Borås	
 

Protokoll	fört	vid	styrelsemöte	2017-10-18	
 

Närvarande: Margareta Magnusson ordf., Uno Axelsson, Conny Oscarsson, Ulla-Britt 
Forsman, Britt-Marie Halldén sekr, Karin Höglund, kassör och Broney 
Skogström. Karl Axel Sjöblom har anmält förhinder. 

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

Resultat- och balansrapport. Våra tillgångar på banken är 117305 kr. Kassan 
omfattar 11042 kr.  
På föreläsningen den 28 september med Lars Trägårdh var totala antalet 
besökare 71 (68 medlemmar och 3 icke medlemmar). Total kostnad 14458 kr 
Intäkter 3657 kr (professorsersättning från Folkuniversitetet 4000 kr). Antalet 
medlemmar i oktober månad är ca 320. Åtta pågående cirklar omfattar 102 
deltagare varav 70 kvinnor och 32 män. Senioruniversitetets 
organisationsnummer läggs ut under kontakt på hemsidan. 
 

§ 6  Hösten 2017. Broney redogör för att Thomas Lundén föreläser den 26 oktober. 
Margareta redogör för kommande medlemsmöte den 7 december. Det 
beslutades att engagera modist Louise Björnram.  

 
§ 7 Våren 2018- Dick Harrison historiker är kontaktad av Margareta för föreläsning 

under våren 2018. Det beslutas att Margareta fortsätter kontakterna med honom. 
Gabriella Stenberg Wieser, rymdforskare kontaktas av Uno. Föreläsare Frida 
Stranne, statsvetare med ämnet amerikansk in- och utrikespolitik, föreläser den 
22/2.  

Resealternativet ”Bland fiskare och skärgårdsfolk” diskuterades. Arrangör 
Brunossons. Dagstur. Priset 730 kr (minst 30 deltagare) per person. Buss, guide, 
fika samt lunch ingår. Om bolaget ska administrera kostnader för deltagare 
tillkommer 35 kr/deltagare. Bussen ej handikappsanpassad. Det beslutades att 
marknadsföra resan vid nästkommande föreläsning och medlemsmötet. 
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§ 8 SU:s hemsida. Erbjudande om seniorrabatt, att läggas ut på vår hemsida, har 
inkommit. Det beslutades att vi avstår från erbjudandet.  Utlagda checklistor för 
cirkelledare, anmälan om studiecirkel, bokning av föreläsare samt checklista för 
Hemgården aktualiserades. Checklista för cirkelledare ska revideras.  

§ 9 Föreläsarbanken aktualiserades. 

§ 10 Information. Programmet för våren ska vara klart den 14/11. Det beslutades att 
Conny tar kontakt med cirkelledarna för att inventera deras önskemål om vårens 
studiecirklar. 

 § 11 Övriga frågor.  

 § 12 Idéworkshop: minnesanteckningar kommer att föras. 

  
Mötet avslutas.  

 
 
Ordförande 
Margareta Magnusson 
 
 
 
Sekr    Justerare 
Britt-Marie Halldén   Conny Oscarsson   
 
 
 
 
 


