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Verksamhetsberättelse	2018	
 

Styrelse	
 
Britt-Marie Halldén, ordförande.  
Uno Axelsson, vice ordförande och webmaster. 
Karin Höglund, kassör. 
Jan Magnusson, ledamot. Sekreterare fr.o.m. 2018-08-30. 
Karl Axel Sjöblom, sekreterare fr.o.m. 2018-03-22 tom 2018-08-30 därefter ledamot. 
Broney Skogström, ledamot. 
Conny Oscarsson, studieorganisatör t. o. m 2018-09-12 därefter ledamot.    
Kerstin Hellekant, studieorganisatör fr.o.m. 2018-09-12.  
___________________________________________________ 
Helen Högsten, adj. från Folkuniversitetet. 
  
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året. Under november och december månad 
övertogs ordförandeskapet av vice ordföranden. 
 

I tur att avgå är Britt-Marie Halldén, Karl-Axel Sjöblom, Broney Skogström, Karin Höglund 
Conny Oscarsson och Jan Magnusson.  

Aktiviteter  

Istället för arbetsutskottsmöten har styrelsemedlemmarna berett ärenden via telefonsamtal och 
mail mellan styrelsemötena. Styrelsearbetet har inneburit planering och genomförande av 
föreläsningar, studiecirklar och studiebesök. På grund av ökat antal besökare vid våra 
föreläsningar har vi behövt flytta dessa till en större lokal än vad Allégården kan erbjuda, 
nämligen Kuben på Navet Science Center. 

Vi har också börjat planera för införande av en IT-baserad lösning av administrationen kring 
studiecirklarna, kallad Mina aktiviteter. 

Diskussion har förts med Folkuniversitetet angående flyttning till nya lokaler på Simonsland 
från årsskiftet. 
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Styrelsen har genomfört en enkätundersökning till invandrarföreningar i Borås kommun i 
januari månad för att efterhöra deras behov av fortbildning. Utfallet av denna undersökning 
var tyvärr negativt, inget svar inkom. 

En planeringsdag innehållande tillvägagångssätt för digital registrering och dokumentation 
samt diskussion av verksamhetens mål genomfördes under hösten. 

Beslut att från 2019 öka cirkelavgiften med 50 kronor.   

Avtal med Loomis ang. kontanthantering. 

Föreläsningar med BT som medarrangör (BT-kortet). 

Vi har genom nytt avtal med FU fått ändrade bidragsregler. 

Våra föreläsningar tillkännages nu även på Borås.com. 

Vi har efterlyst medlemmar som kunde vara intresserade av att ställa upp och hjälpa styrelsen 
med vissa uppgifter. 

Revisorer 

Magnus Krii, Svante Uller och Magnus Torstensson (ersättare). 

Valberedning  

Lennart Wasling, sammankallande och Kerstin Hellekant. 

Medlemsantal 

Antalet medlemmar: 345. Jämförande siffra för 2017: 315.  
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Verksamhet  

Föreläsningar 

November: Karin Dahlberg - Den sjuka vården. 
Oktober: Helene Lööw - Konspirationsteorier och extremism. 
September: Niclas Sennerteg - Finland 1918: Inbördeskrig, terror och mytbildning. 
Augusti: Rolf Gustavsson - President Macrons europeiska ambitioner. 
April: Dick Harrison - Europa i världen – medeltiden. 
Mars: Lennart Wasling - Nedslag i Borås historia. 
Februari: Frida Stranne - Hur har USA och omvärlden påverkats av ett år med Trump? 
Januari: Gabriella Stenberg - Wieser: Konsten att hitta till Jupiter. 
 
Medlemsmöten 

Gunilla Rydholm Eriksson: Bakom kulisserna, rollarbete och mycket mer. 
Lars Wikander: Från blyertspenna till dator - om författarskapets mödor och glädjeämnen. 
 
Antalet deltagare vid föreläsningar/medlemsmöten totalt under året 1247 varav 377 män. 
Jämförande siffra med totala antalet 2017: 804. En ökning med 56 %.  
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Studiecirklar 

Våren 2018 
Luther och hans tid. 
Engelsk konversation 2 cirklar.   
Franska för nybörjare. 
Tysk konversation och litteratur. 
Skrivarcirkel. 
Konst i bild från renässans till nutid 2 cirklar. 
Venedig - en enastående stads resa under 1 000 år. 
Musikhistoria. 
Hösten 2018 
Yrken och arbetsliv i antikens Rom. 
Engelsk konversation 2 cirklar.  
Tysk konversation och litteratur. 
Skrivarcirkel. 
Venedig - en enastående stads resa under 1 000 år 
Musikhistoria. 
 
Antalet deltagare i studiecirklar totalt under året: 217 varav 57 män. Jämförelsesiffra för det 
totala antalet 2017: 246. Minskningen kan kanske delvis förklaras av att konstcirkeln ställdes 
in under hösten. Antalet unika deltagare 146.  

 

 

 
Studieresa 
Under maj månad anordnades resa till Öckerö, Hönö m fl. öar i Södra Bohuslän 
under temat ”Bland fiskare och skärgårdsfolk”.  
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Utställning 
Smart Textiles, Textilhögskolan. 
 

Övrigt 

Ordföranden och sekreteraren deltog i Nationell samordningskonferens i Umeå den 18 – 20 
maj för senioruniversiteten i Sverige. Temat för konferensen var FOLKBILDNING. 
 
Medlemsresa planerades under 2018 men genomfördes ej pga. för få anmälningar. 

I oktober månad arrangerades en sammankomst på Hemgården för 17 representanter från 
Senioruniversitetet i Uppsala tillsammans med styrelsen för Senioruniversitetet i Borås. Syftet 
var att dela pedagogiska erfarenheter av våra respektive verksamheter. Deltagarna från 
Uppsala besökte avslutningsvis ”Smart Textiles” Högskolan i Borås. 

  

 

 

……………………………………….             ………………………………………. 

Britt-Marie Halldén               Uno Axelsson, v. ordf. webbans. 

 

 

……………………………………….             ……………………………………….	

Karin	Höglund,	kassör	 	             Jan Magnusson, sekr.	

 

 

……………………………………….             ……………………………………….	

Conny Oscarsson              Kerstin Hellekant, studieorg. 

 

 

……………………………………….             ……………………………………….	

Broney Skogström              Karl-Axel Sjöblom 


