
Senioruniversitetet Borås 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-05-09 

Närvarande:  Britt-Marie Halldén (ordf), Karin Höglund (kassör), Uno Axelsson, Jan 

Magnusson, Conny Oscarsson, Broney Skogström Karl Axel Sjöblom (sekr). 

Förhindrad:   

 

Tid: 09:15 – 12.15 

Lokal: Folkuniversitetet, Torggatan 13 

 

§ 1 Ordföranden öppnade mötet. 

 

§ 2 Dagordningen godkändes. 

 

§ 3 Till sekreterare utsågs Karl Axel Sjöblom och till protokolljusterare Jan Magnusson. 

 

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.  

 

§ 5 Ekonomi- och medlemsrapport.  

 Kassören redogjorde muntligen för det ekonomiska läget per dagens datum samt att 

resultat och balansräkning ännu ej finns sammanställd.  

 Noterades att saldot på rörelsekontot är 133 422 kr samt därutöver 60 113 kr på fast 

rörelsekonto. Sammanlagt saldo uppgår således till 193 535 kr. 

 Aktuellt och förestående är nu lönebetalningar vilka ligger för utbetalning. 

 Medlemsantalet uppgår enlig dagens datum till 314 (brutto) varav 46 ännu ej har 

erlagt aktuell medlemsavgift. 

 

Beslut: 

Uno utformar en påminnelse om utebliven medlemsavgift att översändas till aktuella 

medlemmar som ej ännu erlagt sin avgift. 

 

§ 6 Vårens aktiviteter.  

 Diskuterades angående senaste föreläsningen med Dick Harrison. Nettoresultatet från 

föreläsningen blev - 2 185 kr. Trots det negativa ekonomiska resultatet var det 

upplevda omdömet om föreläsningen gott.  Styrelsen anser att formerna för avtal med 

föreläsare bör ses över för att säkra en stringent hantering. Därutöver fann styrelsen 

det angeläget att undersöka alternativa betalmöjligheter för att på så sätt underlätta 

betalning av avgifter, kaffe och annat som förekommer vid våra arrangemang.  

 Vårens sista medlemsmöte blir den 17 maj på Allégården. I samband med mötet 

kommer Margareta Magnusson och Ulla-Britt Forsman som nu lämnat styrelsearbetet 

att avtackas för allt det arbete de gjort för Su. Efter mötet kommer en speciell 

avtackning även att göras riktad till medarbetare och funktionärer för det arbete dessa 

gjort under det gångna året 

 

Beslut: 

Regelverk för ersättning till föreläsare skall förtydligas. Kassören uppdras utarbeta ett 

förslag till beslut att redovisas vid höstmötet i september. 



Beslut: 

Jan Magnusson fick i uppdrag att undersöka iZettel för kortbetalningar.   

 

§ 7 Höstens aktiviteter 

 Uno redovisade underlaget för höstens föreläsningar. Underlaget finns i skriftlig form 

på vår hemsida. 

 Conny meddelade angående höstens och framtidens studiecirklar att nivågruppering 

kan komma att behöva diskuteras. 

 Informerades om en medlemsaktivitet, visning av Textilhögskolan och Smart Textile 

den 2:a oktober. Uno administrerar e-postanmälningar för aktiviteten. 

 Planerades för hösten resa till Vara Konserthus den 14 november och Förklädd Gud.   

 

Beslut: 

Beslutades om att ett arvode á 7 000 kr skall utgå för föreläsaren Rolf Gustavsson.  

 

Styrelsen beslutade att planera för en Workshop inriktad på utveckling av former och 

innehåll för vår cirkelverksamhet. Aktiviteten planeras för genomförande under hösten. 

 

Beslut: 

Beslutades uppdra åt Jan att vara reseansvarig för höstens resa samt att tillsammans med 

Uno samordna densamma. 

 

§ 8 Su´s hemsida 

 Vår hemsida är nu uppdaterad med aktuell information.  

 

§ 9 Föreläsarbank  

 Föreläsarbanken är uppdaterad med föreläsare som befanns vara särskilt bra under 

Nationella samordningskonferensen i Umeå. 

 

§ 10 Information 

 Folkuniversitetet befinner sig i en omorganisation vilket innebär kontakt och 

administrativa störningar.  

 

§ 11 Övriga frågor. 

 - 

 

§ 12 Sammanträdet avslutades. 

 

Vid protokollet 

 

______________________________ 

Karl Axel Sjöblom 

 

Justeras 

 

______________________________  ____________________________ 

Ordförande Britt-Marie Halldén   Justerare Jan Magnusson 

   


