
Protokoll fört vid Senioruniversitetets i Borås styrelsemöte 

 

Datum: 2019-10-15 

Tid: 09.15-12.50 

Lokal: Vänskapen, Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5 

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

 

§1) Mötet öppnas av ordföranden. 

§2) Dagordningen godkänns. 

§3) Till protokolljusterare väljs Karin Höglund. 

 

§4) Protokollet från föregående möte justeras genom att meningen ”Vid det sista datumet var kassan 
125.000 kronor.” i §5 stryks.  

 

§5) Ekonomi 

Föreningen har i dagsläget 366 betalande medlemmar. Ingen ny ekonomirapport på detta möte. 

Ekonomin är fortsatt god, men Johanna Broman Åkessons föreläsning gick med 3.892 kronors förlust 
och Svante Weylers visade ett underskott på 6.518 kronor. 

Likaså går kaffet från Utbult & Borneby med förlust. 

Inkomster från medlemsavgifter och cirkelavgifter redovisas under nästa styrelsemöte. 

 

§6) Hösten 2019 

Föreläsningar:  

2019-10-24 Åsa Wikforss anländer Landvetter 8:45, Uno hämtar henne. Dessförinnan lämnar Uno en 
väska i Sturehallen (om dom har öppnat då) med vårt material, lotter, böcker mm.  

Vi har återigen en ny lokal – Sturehallen i Immanuelskyrkan, Sturegatan 45. Den kostar 930 kronor 
per gång. 

Vi beställer kaffe från Sturehallen. 100 koppar kaffe och 70 bullar hoppas vi skall räcka. 
Immanuelskyrkans personal ombesörjer kaffeserveringen.  

Annons är insatt i Sjuhäradsguiden. Vi skall också kontakta nyhetsredaktionen på BT. Åsa Wikforss är 
definitivt ett namn värdig en behandling i redaktionellt material. 

Vi har också erbjudits att få 50% rabatt på en annons i BT. Erbjudandet antas. 



Hörselslinga finns i Sturehallen. Stolarna är inte kopplade, men allt följer existerande 
brandskyddsförordningar. 

2019-11-21 Hasse Persson skall kontaktas. Han har varit något svåråtkomlig. Vi har återigen beställt 
sal i Immanuelskyrkan. 

Medlemsmötet 2019-12-12: Bo Edvinsson börjar och beräknas hålla på i trekvart och tala om Team 
Rynkeby. Därefter blir det information om hur man skriver en framtidsfullmakt.  

Studiecirklar:  

Som förstärkning i engelska kommer en lärare från Folkuniversitetet: Sven-Arne Johansson. Vi kan 
starta en parallellkurs ytterligare till våren. 

Björn Wahlberg får ett försök till att starta en cirkel kring poesi. 

Gunilla Eriksson återkommer till våren. 

Det digitala utanförskapet försöker vi göra något åt genom att ge två kurser. Uno håller i detta. 

En kurs i HBTQ-frågor skulle var fint till våren. Jan kontaktar eventuella cirkelledare.  

En hel studiecirkel kring Livsarkivet, som berör testamente etc. vore bra till våren. Göran Lehnberg 
kontaktas. 

En kurs med sjukhusprästen Lennart Nordqvist diskuteras. 

Boken om mig – kan vara intressant att starta en cirkel kring. Det innebär att skriva sin egen historia. 
Ett slags dokumenterande biografi. Skulle passa särskilt bra i samarbete med RFSL i Borås, som har 
ett liknande projekt på gång.  

Det har varit en hel del strul med lokaler.  

Uno förslår ett formulär att fylla i för utvärdering av studiecirklarna att redovisas på mötet med 
studieledarna. 

Monika Milokko har föreslagit att en kurs i praktisk dans hålls. Denna kan sedan kombineras med 
kommunens danskurs för barn. På så sätt skulle man få till stånd ett framträdande för gamla och 
barn på Älvsborgsteatern. 

Dick och Barbro undersöker möjligheten att ordna en operaresa till Göteborgsoperan eller 
Oslooperan med deltagarna i kursen Opera för nybörjare.  

Sven Olof Krafft vill gärna hålla en studiecirkel om Musik och livshälsa. Britt-Marie går vidare med 
detta.  

Diskuteras: 

1) Svårigheten att hitta studiecirkelledare. De flesta vi har, har anmält sig själva. 

2) Om det inte är bättre att låta studiecirklarna starta vid olika tidpunkter under terminen. 

3) Om det blir för många studiecirklar har de en tendens att sanera sig själva på så sätt att antalet 
deltagare blir fr få och ingen cirkel startas. 

4) Hur vi skall få nya medlemmar. En ständigt pågående diskussion.  



Kerstin har pratat med Jolin Sewén angående deltagande i en konferens/seminariedag på Navet 
rörande Alkohol och årsrika. Den äger rum 19:e november. Håkan Eriksson har hand om olika 
utställare. Vi kontaktar honom.  

Beslutas att: Senioruniversitetet i Borås deltar i Alkohol och årsrika med information. 
Vi hoppas ha vår nya roll-up färdig till dess.  

Gunnel påpekar att portot kommer att höjas från 9 kronor till 12 kronor och eftersom vikten för ett 
brev sänks kommer vi att behöva dubbelt porto, alltså 24 kronor per utsänt programblad i 
fortsättningen. Vi får överväga att göra utskick digitalt till de som har e-post. 

Uppmaning till 58 medlemmar att ange sitt e-postkonto ligger utskrivet på vår expedition av Uno. 
Karin ombesörjer utskick. 

 

§7) Våren 2020 

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

2020-02-27 Johanna Broman Åkesson har bokats igen för ett föredrag om Povel Ramel. Favorit i 
repris. 

2020-03-26 (eller 2020-04-14) Mark Isitt kontaktas för ett föredrag om Borås som arkitekturstad. 

Vassilis Bolonassos har bokats för en föreläsning om barockmusik. 

Ulf Ellervik kan tyvärr inte komma från dagtid, så han slopas från påtänkta föredragshållare. 

Vi tar kontakt med Leif Mannerström för en eventuell medverkan på kommande årsmöte. 

Vi tar kontakt med Lars Strannegård, professor vid Handelshögskolan. Han är mycket angelägen att 
bildningstanken skall fortleva och har fått handelshögskolestudenter att läsa skönlitteratur för att 
vidga sina horisonter. Resonemang om bildningstanken kan bli en föreläsning till hösten 2020. 

Eva Sahlin Fil.Dr. från Alnarp har hållit en föreläsning på Wärenstams om natur och hälsa. Det vore en 
bra idé att engagera henne för ett föredrag även hos oss. Våra medlemmar är rätt målgrupp för 
henne. 

Stadsträdgårdsmästare Anton Spets kontaktas för medverkan på årsmötet den 2020-05-14. 

Barbro tipsar om att Viskastrandsgymnasiet har eventuella alternativa lokaler som kan ta 200 
personer. De debiterar 500 kr/tim.  

 

§8) Avrapporteringar 

PR-verksamhet: Karl Axel rapporterar om PR-gruppens möte. 

Vi bör gradera upp beskrivningen av vår verksamhet så att den bättre stämmer med vår målsättning. 

En sammanställning av Senioruniversitetets historik borde påbörjas. Margareta kanske kan kontaktas 
för detta. Det vore bra att ha en något utförligare beskrivning av vår historia på hemsidan till 
exempel. 



Är tidigare medlemmar, som fortfarande finns i vårt medlemsregister, avlidna eller kan de kontaktas 
för ett återupptaget medlemskap? 

Vi bör tänka igenom en grundstruktur för våra cirklar. Vi bör inte ha fler än vi mäktar med att 
administrera. 

Vi bör utsträcka våra kontakter till andra Senioruniversitet – Ulricehamn och Alingsås som 
näraliggande exempel. 

En stående punkt är önskan att samarbeta med invandrarföreningar. 

Vi bör starta upp ett samarbete med Flaménska galleriet. De har ju också kontakt med 
Folkuniversitetet. Det borde gå att koordinera. 

Ett samarbete med Textilhistoriska muséet vore önskvärt. Kanske kan man diskutera en kurs i 
textilhistoria med lämplig person från muséet. 

Vi borde anskaffa ett ställ för affischer att användas vid olika seminarier, konferenser etc. 

Digitala produkter: 

Föreslås att hålla hemsidan mer uppdaterad med aktualiteter under terminens gång och att skicka ut 
påminnelser till medlemmarna att logga in på hemsidan då och då för att kolla på dessa nyheter. 

Föreläsarbanken är uppdaterad. Uno sköter detta. 

Facebook bör uppdateras oftare och hållas bättre à jour med våra föreläsningar. Jan sköter detta. 

Borås 400 år: 

Jan redogör för planer på en seminariedag i helformat med fyra föreläsare och två paneldebatter. Ett 
färdigt förslag presenteras. Klartecken ges att gå vidare med detta. Seminariedagen skulle i så fall 
hållas sent under året 2020 eller i början av år 2021 – jubileumsåret. 

 

§9) Information 

Ingen information från Folkuniversitetet. 

 

§10) Övriga frågor 

Karin redogör för vävkursen som Britt Olsson har i Gånghester. Cirkeln har funnits i 10 år. Britt är en 
duktig cirkelledare, som arbetar för att kunskapen om vävtekniken skall bibehållas. 

Beslutas att: Vävkursen skall finnas kvar i samma form den alltid haft. 

 

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

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

 

……………………………………………………………….. 

Karin Höglund (justeringsperson) 


