
Protokoll fört vid Senioruniversitetets i Borås styrelsemöte 

 

Datum: 2019-09-17 

Tid: 09.15-12.25 

Lokal: Immanuelskyrkan, Sturegatan 25, Församlingssalen 2:dra våningen 

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

 

Orsaken till att styrelsemötet förlades till Immanuelskyrkan var att vi ville se andra lokaler för våra 
föreläsningar. Vi visades runt av Leif Savhammar. Vi bestämde oss för att ha kommande föreläsningar 
i Sturesalen. Föreläsningar i kyrkorummet kunde också bli aktuellt. Rundvandringen tog 20 minuter. 

 

§1) Mötet öppnas av ordföranden. 

 

§2) Dagordningen godkänns. 

 

§3) Till protokolljusterare väljs Kerstin Hellekant. 

 

§4) Protokollet från föregående möte godkänns.  

 

§5) Ekonomi 

Föreningen har i dagsläget 188.000 i likvida medel och vi har 346 betalande medlemmar. 

Karin avslutar bokföringen från 2019-01-01 till 2019-06-30. Vid det sista datumet var kassan 125.000 
kronor. 

Studiecirklarna under denna tidsperiod har gett en inkomst på 70.000 kronor medan utgifter för 
löner och omkostnader har legat på 76.000 kronor, vilket ger ett minus på 6.000 kronor. 

Det sammantagna resultatet från 2019-01-01 till 2019-06-30 ger emellertid ett överskott på 631.50 
kronor.  

 

§6) Per capsulam 

Beslutas att: Kerstin Hellekant deltar i konferensen Åldrandets möjligheter som börjar 
2019-09-18 i Borås kongresshus. Konferensavgiften betalas av Senioruniversitetet i 
Borås. 

Detta har tidigare godkänts genom e-postkorrespondens mellan de flesta av styrelsens medlemmar.  



§7) Hösten 2019 

Föreläsningar: Johanna Bromans föreläsning torsdagen den 2019-08-29 var mycket uppskattad. Ett 
beräknat antal av 127 personer var närvarande under föreläsningen. Det blev på gränsen till vad 
lokalen Röda Rummet klarar av. Vi söker därför efter andra, möjliga föreläsningslokaler. 

Nästa föreläsning: Svante Weyler, Det stora skiftet - nätet och den nya världsordningen. 
Föreläsningen hålls i Röda Rummet. Uno möter upp vid Borås centralstation då Weyler anländer 
09.46 med tåg. 

Affischer att sätta upp distribueras under mötet. 

Utbult Borneby & Co ombesörjer kaffe och fralla till åhörarna.  

Det är annonserat i Sjuhäradsguiden och Stadsbiblioteket ombesörjer utskick till biblioteksfilialerna. 
Upplysning om föreläsningen fanns med i BT:s sida om kulturhändelser under månaden.  

Ingrid Sevo avtackas på Hemgården samtidigt som Weyler föreläser.  Kerstin Hellekant kommer att 
vara där. 

Åsa Wikforss föreläsning kommer att hållas i Sturesalen i Immanuelskyrkan. Den tar 200 personer 
och möjlighet till kaffepaus är goda. Kostnaden blir 930 kronor för en halvdag samt 30 kronor för 
kaffe och smörgås. Kyrkorummet kostar 3.150 kronor för en halvdag. 

Hasse Persson kommer den 2019-11-21 och visar bilder till föredraget Bland presidenter, 
kungligheter och andra kändisar. Även under denna föreläsning kommer vi att vara i Sturesalen i 
Immanuelskyrkan. Vi uppfattar det som goda möjligheter att visa bilder där.   

Studiecirklar:  

Leif Ericssons engelska konversation har tagit över en del av Ingrid Sevos kurser och kursdeltagare på 
Hemgården. Det fungerar utmärkt. 

Tysk konversation och litteratur rullar på bra och Kerstin var behjälplig när kursen startade. 

Skrivarcirkel med workshop och feedback har startat och verkar fungera bra. 

Vårt språk och våra ord är populärt. 

Poesicirkeln hade bara en anmäld, men vi kan tänka oss att annonsera denna cirkel även nästa 
termin. 

Några aktuella nordiska författare hade god uppslutning och alla verkade nöjda. 

Vardagskommunikation hade 12 deltagare och var därmed fulltecknad.  

De små folkens historia – minoriteter i Europa var övertecknad. 

Konst i bild från ungrenässans till nutid är dubblerad och en av dessa är övertecknad. 

Venedig rullar på även denna termin med 8-10 deltagare. 

Opera för nybörjare är fulltecknad 

Klassisk musik från cirka år 1800 och framåt är nästan fulltecknad. 

Vad är dans har tillräckligt många för att kursen skall sätta igång.  



Upptäck vad du kan göra med din dator hade inte så många deltagare, men de var väldigt 
intresserade. 

Bli vän med din I-phone och din I-pad hade många deltagare.  

Vi kan notera en god uppslutning på alla våra kurser. 

FU:s redovisningssystem kopplat till mina aktiviteter:  

Digital närvarorapportering uppdaterad. 

Det finns två redovisningssystem. Dels närvarorapprotering i mina aktiviteter samt Folkuniversitetets 
system. Det går att trycka ut ett närvarokort på papper som cirkelledarna kan använda vid varje 
undervisningstillfälle för att pricka av de närvarande.  

Beslut: Vi tar ut närvarolista på papper och låter cirkelledarna pricka av de närvarande 
på denna. Cirkelledarna skall även föra in närvaron i Mina aktiviteter. 

Ett förslag om gratis cirkelavgift för styrelsemedlemmar hänskjuts till ett senare möte då vi först 
måste konsultera vår revisor om detta är förenligt med god föreningssed och om det eventuellt skall 
förmånsbeskattas. 

Medlemsmötet 2019-12-12: 

Beslut: Mårten Axelsson får komma och prata om vad en framtidsfullmakt innebär. 
Det passar vår målgrupp. Han får 20 minuter på sig.  

Beslut: Bo Edvinsson får tala i 50 minuter om På cykel till Paris med Rynkeby.  

 

§8) Våren 2020 

Niclas Sennerteg, har bokats till den 2020-01-30 för ett föredrag om Ulf Irhedens biografi Frans Josef: 
Kejsare i katastrofernas tid. Han får 2.000 kronor i ersättning. 

Johanna Broman Åkesson kontaktas för ett föredrag om Povel Ramel 2020-02-27. Hon var en mycket 
uppskattad föredragshållare.  

Föredrag den 2020-04-23 bestämmer vi vid ett senare tillfälle. Det finns många på förslag. 

Ulf Ellervik kontaktas för ett föredrag den 2020-05-14 om något naturvetenskapligt ämne. 

Lars Brink antecknas till föreläsarbanken. 

Musikcirkel med Vassilis Bolonassos och Sven-Olof Kraft. 

Vi har fått ett fint erbjudande om en musikcirkel i barockmusik vid fyra tillfällen med avslutning i 
Ubbhultsfestivalen. Vi diskuterade de ekonomiska kalkylerna och hur många av våra medlemmar 
som kunde tänkas vilja gå på en sådan cirkel. Vi kom fram till att det skulle bli kostsamt och att vi 
visserligen gärna går minus, men kanske på ett något större evenemang i så fall. 

Beslut: Vi återkommer i frågan efter att ha kontaktat Kraft och Bolonassos igen. 

 

Stockholms Senioruniversitet var på besök i Borås förra året och de var då väldigt nöjda med det 
arrangemang de erbjöds. Deras samarbetspartner Sten Dellby, besöksansvarig på högskolan, är nu 
pensionerad och kan inte hjälpa dem i år. Vi har därför fått en förfrågan om vi kan vara behjälpliga 



med ett lagom program för besöket. Vi tycker att Textilmuseet, Wärenstams, Abecita och några 
andra platser kan vara värda ett besök. 

Beslutas att: Vi hänvisar till de rika möjligheter att boka evenemang på respektive 
ställen (Wärenstams med flera) som internet erbjuder och hänskjuter därmed frågan 
tillbaka till Stockholm. 

 

§9) Ansvarsområden 

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

Vi vill gärna att PR-gruppen börjar fundera på Borås 400-årsjubileum och hur vi på lämpligaste sätt 
kan bli en del av denna. En studiecirkel om Borås historia skulle vara bra att ha till hösten 2020, som 
en förberedelse till 400-årsfirandet 2021.  

Digitala produkter:  

Uno redovisar att av alla som finns registrerade i Mina aktiviteter är det 59 som inte har e-post. Detta 
betyder inte att de saknar e-post utan att de inte uppgett någon sådan.  

Beslutas att: Vi skickar brev till de som inte har angett e-post och ber dem göra så.  

Jan lägger upp information om nästa föreläsning på facebook. Eventuell kostnad bestrids av 
Senioruniversitetet. 

 

§10) Information 

Årets resa till Rom blir inte av. Jan kan inte vara med och någon annan har inte tid. Resan är 
borttagen på hemsidan och muntlig information om att resan inte blir av lämnas vid nästa 
föreläsning. 

Bokföringen ligger kvar i Vizma. De funktioner som finns i Mina aktiviteter är inte fullgoda ännu. Vi 
tycker att medlemsregistret i Vizma kan vara kvar även om det inte fyller någon direkt funktion då 
det medlemsregister vi använder finns i Mina aktiviteter.  

 

§13) Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

 

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

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

 

 

……………………………………………………………….. 

Kerstin Hellekant (justeringsperson) 


