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Senioruniversitetet	Borås	
 

Protokoll	fört	vid	styrelsemöte	2017-11-	28		
 

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

 
§ 1  Mötet öppnas. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning. 
 
§ 3 Till protokolljusterare utsågs Karin Höglund. 
 
§ 4 Föregående mötes protokoll genomgås och läggs till handlingarna. 
 
§ 5 Ekonomifrågor. Karin H. redovisar att det i nuläget finns 78 592 kr på 

Senioruniversitetets rörelsekonto och 60 098 kr på fasträntekonto. Kassan 
omfattar 13 449 kr. Balans- och resultatrapport har ej kunnat tas fram under 
hösten på grund av byte av kassör och ny programvara. 
 
På föreläsningen den 23/11 med Göran Hermansson deltog 82 personer varav 27 
män. Intäkter 4 170 kr. Totalkostnad för föredraghållare 4 115 kr inklusive 
lokalhyra och annonskostnad. 

 
§ 6 Förändrade bidragsregler. Liggande förslag diskuterades. Margareta M. klargör 

att de nya reglerna medför förändrade ekonomiska förutsättningar och 
arbetsformer. En utmaning är att vi behöver rekrytera nya kursdeltagare (unika) 
fortsättningsvis. Gällande avtal är ej uppsagt varför vi får utgå från att avtalet 
kommer att vara löpande tills vidare.  

 
§ 7 Hösten 2017. Margareta M. redogör för planeringen av medlemsmötet den 7/12 

och att modist Louise Björnram föreläser om ”Hatten, historia och hantverk”.  
  

§ 8 Våren 2018. Margareta M. redogör för att Gabriella Stenberg Wieser, 
rymdforskare, föreläser den 25/1. Frida Stranne, statsvetare med ämnet 
amerikansk in- och utrikespolitik, föreläser den 22/2. Det beslutas att 
marknadsföra föreläsningarna mera aktivt.  

Det beslutas att Uno A. tar kontakt med Göran Hermansson för att efterhöra 
hans möjligheter att starta en cirkel nästa år. Angående nationella konferensen i 
Umeå den 19 och 20 maj avvaktar vi information om vilka kostnader som är 
förenat med att delta.  

Styrelsemöten bestämdes under våren 2018 till 16/1, 13/2, 13/3, 17/4 och 8/5. 
Årsmötet bestämdes till den 22/3. 
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§ 9  Resealternativ. Det beslutades att annonsera resan ”Bland fiskare och 
skärgårdsfolk” genom utskick till medlemmarna under februari månad. Ansvarig 
för resan är Ulla-Britt F. Förslag på resdag 8, 15 eller 16 maj 2018.  

§ 10 Målgrupp seniora invandrare. Det beslutades att bjuda in representanter för 
invandrarföreningarna torsdagen den 8/2 2018  kl. 18-20. Plats: Pelarsalen, 
Huset Hemgården. Syftet är att kartlägga seniora invandrares behov att lära sig 
mer om det svenska samhället, kultur och värderingar, träffa nya människor och 
erbjuda möjligheter att deltaga i SU´s utbud av olika aktiviteter. Britt-Marie H. 
ansvarar för att skriva ett underlag till inbjudan som skickas ut till 
styrelsemedlemmarna för synpunkter före nästa styrelsemöte i januari.    

§ 11  SU:s hemsida uppdateras. Det beslutades att Uno A. och Karl-Axel S. anmäls 
till Borås Stads arrangemang om ”Marknadsföring för kulturföreningar” den 14 
december.  

§ 12 Föreläsarbanken aktualiserades.  

§ 13 Information.  

§ 14  Övriga frågor.  

 
Mötet avslutas.  

 
 
 
Ordförande 
Margareta Magnusson 
 
 
 
 
Sekr    Justerare 
Britt-Marie Halldén   Karin Höglund    
 
 
 
 
 


