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Senioruniversitetet	Borås	
 

Protokoll	fört	vid	styrelsemöte	2017-11-	14		
 

Närvarande: Margareta Magnusson ordf., Uno Axelsson, Conny Oscarsson, Ulla-Britt 
Forsman, Britt-Marie Halldén sekr, Karin Höglund, kassör, Broney Skogström 
och 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. Karin H. redovisar att det i nuläget finns 79 767 kr på 

Senioruniversitetets rörelsekonto och samt 60 098 kr på fasträntekonto. Kassan 
omfattar 9750 kr. Pga. datorproblem finns inte någon balans- eller 
resultatrapport tillgänglig. Det beslutas att Uno A. skickar ut ett meddelande till 
cirkelledarna ang. att påminna sina cirkeldeltagare om inbetalning av 
cirkelavgift.  

 
§ 6 Hösten 2017.  På föreläsningen den 26/10  med Thomas Lundén deltog 76 

personer varav 25 män. Intäkter 3 994 kr. Kostnader för föredraghållare 3704 kr 
inklusive lokalhyra.  

  Arrangemanget kring nästa föreläsning av Göran Hermansson den 23/11 
föredrogs av Uno A. och Margareta M. På medlemsmötet den 7/12 föreläser 
modist Louise Björnram om ”Hatten, historia och hantverk”. Kostnad 2000 kr 
mot faktura, har F-skattsedel.  
  

§ 7  Förändrade bidragsregler. Avvaktar direktiv från Folkuniversitetet. 

§ 8 Anvisningar cirkelledare (se bilaga). Dokumentet redigeras och antas av 
styrelsen.  

§ 9 Våren 2018. Föreläsningarna är klara och presenterade på SU´s hemsida. Conny 
O. presenterar vårens studiecirklar. Det beslutas om en dubblering av 
studiecirkeln ”Konst i bild från renässans till nutid” samt att starta en cirkel i 
sång- och gitarr. 
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§10  Resealternativ. Det beslutades att resan ”Bland fiskare och skärgårdsfolk” 
anordnas under maj månad 2018. 

§ 11   Inbjudan nationell konferens i Umeå 18-20 maj. Beslutades om deltagande av en 
styrelsemedlem förutom ordförande. Avvaktar del av aktuellt program före 
anmälan. 

§ 12 Brev till medlemmarna. Broney S. presenterar brevets innehåll och det 
beslutades att sända ut detsamma tillsammans med utskick av vårens 
programblad. 

§ 13 Målgrupp seniora invandrare. Britt-Marie H. lämnar ut Fritid- och 
folkhälsoförvaltningens dokument över invandrarföreningar i Borås.  

§ 14  SU:s hemsida uppdateras. 

§ 15 Föreläsarbanken aktualiserades.  

§ 16 Information. Ewa Björkman studieorganisatör på Folkuniversitetet informerar 
om möjligheten att anmäla sig till SU´s cirklar via webben. Det beslutades att 
anmälningar till vårens cirklar sker såsom det fungerat under hösten. 

§ 17  Övriga frågor.  

 

  
Mötet avslutas.  

 
 
Ordförande 
Margareta Magnusson 
 
 
 
Sekr    Justerare 
Britt-Marie Halldén   Ulla-Britt Forsman    
 
 
 
 
 


