
Protokoll fört vid Senioruniversitetets i Borås styrelsemöte 

 

Datum: 2019-08-20 

Tid: 09.15-12.35 

Lokal: Jordnära, Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5 

Närvarande: Britt-Marie Halldén, ordf., Uno Axelsson, Gunnel Bengtsson, Kerstin Hellekant, Karin 
Höglund, Jan Magnusson, Barbro Ohlson, Karl-Axel Sjöblom. Frånvarande: Broney Skogström. 

 

§1) Mötet öppnas av ordföranden. 

 

§2) Dagordningen godkänns. 

 

§3) Till protokolljusterare väljs Gunnel Bengtsson. 

 

§4) Protokollet från föregående möte godkänns.  

 

§5) Ekonomi 

Föreningen har 122.000 i likvida medel. Vi har c:a 330 betalande medlemmar i dagsläget. 

Karin avslutar bokföringen fram till 2019-06-30. 

Under denna punkt i dagordningen presenterades också Mattias Athlei in persona. Han är ny 
administratör på Folkuniversitetet och blir oss behjälplig med praktikaliteter. Han kommer att vara i 
Borås måndagar och onsdagar på fulltid. Resten av arbetstiden förläggs till Göteborg. 

 

§6) Våren 2019 

Britt-Marie och Karl-Axel har haft ett möte med Helen Högsten för att samverka om 
Senioruniversitetets ställning inom Folkuniversitet.  

Broney Skogström har upparbetat kontakter med Stadsbiblioteket/Kulturhuset och samverkar med 
Linda Nyberg på Stadsbiblioteket. Alla frågor om Röda Rummet med mera skall skötas av Broney. 

 

§7) Hösten 2019 

Föreläsningar: Nästa föreläsning, blir Johanna Broman torsdagen den 2019-08-29. 

Affischer trycks ut under mötet (6 A3 och 6A4) och vi delar upp vem som sätter upp var. 

Utbult Borneby & Co ombesörjer kaffe och fralla till åhörarna.  



Det är annonserat i Sjuhäradsguiden och BT, men inte i Citybladet. Det har varit problem att lägga 
upp info på boras.com. Facebooksidan kommer att få info. 

Kommande föreläsningar ser vi inga problem med i nuläget. 

Studiecirklarna: Ingrid Sevo har avsagt sig fler studiecirklar. Hon är 88 år och vill trappa ned sina 
engagemang.  

Monica Milocco har eget företag. Vi får diskutera med henne hur hon vill ha sin betalning.  

I morgon (2019-08-21) kl. 15.00 öppnar alla cirklar för anmälan på webben i Mina aktiviteter. 

De som anmäler sig direkt till cirkelledarna antecknas på en lista som varje cirkelledare skall skriva ut. 
Det är mycket viktigt att klockslaget för anmälan antecknas, då det är på så sätt vi kan hålla reda på 
vilka som blir antagna till studiecirkeln. Blir det för många anmälda stryks de som anmält sig sist. Blir 
det riktigt många anmälningar kan man också tänka sig att dubblera cirkeln om cirkelledaren anser 
att det är möjligt.  

Uno går igenom anmälningsförfarandet på webben så att alla är informerade om denna. Det finns 
också en powerpointpresentation av denna instruktion, som Uno skickar ut till samtliga 
styrelsemedlemmar, under mötet. 

Närvarorapportering vid varje kurstillfälle sker i Mina aktiviteter.  

Cirkelledarna för en lista över närvaron, som vanligt. De går även in i STUV för närvaroregistrering. I 
fortsättningen kanske vi kan föra över en fil från Mina aktiviteter direkt in i STUV, men just nu går det 
inte.  

Cirkelledarträff: Fredag 2019-08-23 kl. 10-13.  

Lokal: Lugnet, en bra lokal för ändamålet. Det blir 11 cirkelledare och 7 styrelsemedlemmar som 
kommer.  

Cirkelledarna kommer att instrueras om de nya rutiner som övergången till Mina aktiviteter innebär.  

Instruktion om kopieringsmaskinen kommer att ges. Det är viktigt för att alla cirkelledare skall känna 
sig hemma på Simonsland. Cirkelledarna skall få en egen uppsättning pennor att ha med sig vid varje 
undervisningstillfälle.  

En styrelsemedlem kommer också att vara närvarande vid studiecirkelstart.  

FU:s redovisningssystem kopplat till mina aktiviteter: Britt-Marie återkommer i frågan.  

 

§8) Våren 2020 

Broney har kontakt med Niclas Sennerteg, som kan hålla ett föredrag antingen den 2019-01-23 eller 
2019-01-30 

Datum för föredrag: 2019-01-30; 2019-02-27; 2019-03-26+årsmöte; 2019-04-23; 2019-05-
14+medlemsmöte 

Datum för Styrelsemöten: 2019-01-21; 2019-02-18; 2019-03-17; 2019-04-14; 2019-05-05. Vi bör 
dessutom hålla ett extra möte i början och i slutet av varje termin om behov uppstår.  

Nu i höst, 2019-10-15, testar vi en längre mötestid: 10.00-15.00 med tid för lunch 12.00-13.00. 



§9) Ansvarsområden, PR-verksamhet 

Studiecirklar: Kerstins och Barbros ansvarsområde. 

Ekonomi: Gunnels ansvarsområde. 

Medlemsregistret: Karins ansvarsområde. 

PR-verksamhet: Karl-Axels, Unos och Broneys ansvarsområde. 

En Roll-up beställs. 

 

§10) Senioruniversitetets hemsida 

Uno rapporterar om ett telefonnummer som dyker upp när man klickar på hemsidan och som inte 
går till någon av oss. 

Beslutas att: Britt-Maries telefonnummer skall ersätta detta felaktiga telefonnummer.  

 

§11) Föreläsarbanken 

En privatperson, Sven-Olof Kraft, tipsar om att vi bör hålla en föreläsningsserie i barockmusik där 
cirkelledaren skulle vara Vassilis Bolonassos och som skulle kunna anknytas till en kommande 
barockmusikfestival.  

Styrelsen tycker det låter intressant och Britt-Marie kommer att ha ett möte med berörd individ 
söndagen den 2019-08-08.  

 

§12) Information 

Beslutas att: Ingrid Sevo avtackas för sin långa och trogna cirkelledarverksamhet inom 
Senioruniversitetet. 

 

§13) Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

 

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

Britt-Marie Halldén (ordförande)  Jan Magnusson (sekreterare) 

 

 

……………………………………………………………….. 

Gunnel Bengtsson (justeringsperson) 


