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Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-10-13 
 

Närvarande: Margareta Magnusson, ordf, Lennart Olsson, Barbro Oktábec, Ulla-Britt 
Forsman och Lena Persson, sekr. 
Anmält förhinder: Uno Axlesson och Eva-Lisa Sjöberg.  
Adjungerad  FU § 8: Eva Björkman 
 
§ 1   Mötet öppnas och dagordningen godkänns. 

 
§ 2 Till protokolljusterare utses Thomas Bergström 
 
§ 3 Föregående mötes protokoll genomgås och läggs till handlingarna,  
 med följande justering ang resan till Ryttmästarbostället: Den medlem som p g a 
 sjukdom lämnade återbud dagen innan avresa skall faktureras 425 kr. Denna 
 summa motsvarar den utgift SU haft för entré, guidning och lunch.   
  
 
§ 4 Ekonomifrågor - medlemsrapport 
 Ordf föredrar (i kassörens frånvaro) resultat- och balansrapport.(Bilaga 1) 
 Beslutas att följande princip ska gälla vid medlemsresor:  
 Vid avanmälan senast en vecka före avresa kan egen ersättare medfölja, eller 
 erbjuds platsen från väntelistan om sådan finnes. Återbetalning av förbeställda 
 biljetter, mat eller entrébiljetter kan vi tyvärr inte göra, om ersättare inte kan 
 hittas. 
 
§ 5 Hösten 2015 
 Avstämning av praktiska detaljer inför nästa föreläsning 22.10 med Ingmar 
 Karlsson.  
 
§ 6 Våren 2016 uppdaterad version) 
 Föreläsningar 
 28.1 Stefan Edman, biolog och författare. Rubrik: Jorden är skön, men nu måste 
 vi mogna till global empati. Arvode: 6000 kr exkl moms och resa. 
 25.2 Ingemar Thorsén, arkitekt. Översikt över modernismens födelse och 
 borttynande. Arvode: 999 kr exkl resa. 
 31.3 Professor Sverker Gustavsson, statsvetare o professor. Rubrik och arvode  
 ej klart. Årsmötet kommer att äga rum i direkt anslutning till föreläsningen. 
 28.4 Liv till varje pris. Kristina Sandberg, författare och Augustpristagare 
 2014. Arvode: 6000 kr exkl moms, resa och övernattning. 
 12.5 (medlemsmötet) finns f n ett förslag att engagera Jan-Åke Claesson, 
 Tekniska förvaltningen, Borås. Uppdras åt Thomas att göra en preliminär 
 intresseförfrågan.  
 Förslag på ev resa: Lena berättar om Tidsresan genom Kungs rike, som börjar i 
 forntiden i Fjärås Bräcka och slutar i början av 1900-t på Tjolöholms slott. 
 



 
 Studiecirklar 
 Deadline för vårens program redan 10 nov för publicering i FU:s katalog. I 
 övrigt, hänvisas till SU:s hemsida för uppdaterad information. 
 Lennart föreslår en tidningsläsarcirkel. Ev tänkbar lokal: BT:s presscenter. 
 Lennart föreslår en cirkel om vilken Boråshistoria man kan hitta i Stadsarkivet. 
 Beslutas att avgifterna för studiecirklarna bör bli föremål för en översyn och 
 diskuteras vid nästa sammanträde. För närvarande svårt att motivera vissa 
 avgiftsskillnader. 
 
 
§ 7 SU:s hemsida 
 Beslutas säga ja till Unos förslag om foto på cirkelledarna, under förutsättning 
 att dessa samtycker. 
 Beslutas om följande tillägg till föreläsarbanken: Agnes Wold, professor i 
 professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet samt Bosse 
 ”Bildoktorn” Andersson med föreläsning om whiskeyresor i Skottland 
 alternativt Sverige. 
 
§ 8 Information 
 Eva Björkman informerar om att FU fått anslag från Migrationsverket för att 
 snarast möjligt starta kurser i svenska för asylsökande, med max 8 elever per 
 grupp, fredagar. Kursledare sökes. Intresseanmälan snarast till Eva. 
 Vesna Grahovac, ny verksamhetsledare, FU folkbildning, vikarie för Camilla 
 som är tjänstledig för studier 3 år framåt, presenterar sig. 
 Ordf informerar om Kulturnämndens dialogcafé, som ägde rum 5 okt. Inbjudna 
 var kulturföreningar i Borås stad. Information gavs vid detta tillfälle om stöd 
 och bidrag till kulturverksamhet i Borås. Från SU deltog ordf och sekr. 
 
§ 9 Övrigt 
 Två medlemmar har framfört önskemål om en resa till Västanå teater i 
 Fryksdalen under augusti 2016. 
 I kassörens frånvaro råkade det bli dubbelköp av bullar. Av omtanke om 
 föreningens ekonomi finns nu sex bullar i sekreterarens frys. Dessa bullar 
 kommer att tas med vid kommande möte. 
  
 
§ 10 Mötet avslutas 
 
 
 Sekr   Justerare 
 
 Lena Persson   Thomas Bergström 
 
 
 
	  


