
Protokoll fört vid Senioruniversitetets i Borås styrelsemöte 

 

Datum: 2019-11-12 

Tid: 09.20-12.30 

Lokal: Nätverket, Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5 

Närvarande: Britt-Marie Halldén, ordf., Uno Axelsson, Gunnel Bengtsson, Kerstin Hellekant, Karin 
Höglund, Jan Magnusson, Karl-Axel Sjöblom (frånv. 09.20-11.30), Broney Skogström. Frånvarande: 
Barbro Ohlson 

 

§1) Mötet öppnas av ordföranden. 

§2) Dagordningen godkänns med tillägget: Hösten 2020 under §8. 

§3) Till protokolljusterare väljs Broney Skogström. 

 

§4) Protokollet från föregående möte. Inga kommentarer. 

 

§5) Ekonomi- och medlemsrapport 

Karin har gjort färdigt sin rapport.  

I kassan finns 5.480 kronor och på kontot finns 196.270,29 kronor 

På senaste föreläsningen med Åsa Wikforss, kom 162 personer. Det kändes positivt. 100 bullar fanns 
till åhörarna. 70 var beställda men vi fick snabbt köpa 30 ytterligare. Bullar och kaffe kostade cirka 
1.500 kronor. 

Resultat: 1.300 kronors överskott. 

Alla som betalat dubbel avgift har fått återbetalning. Medlemsregistret är intakt nu. Ett fåtal, 6-8 
personer, som deltar i cirklar har ej betalat medlemsavgift. 

Medlemsantalet är cirka 367 personer. 

 

§6) Hösten 2019 

En cirkelledare vill ha någon form av ökad ersättning. Helst 0,5 timmar per undervisningstillfälle. 
Detta för att täcka upp parkeringsavgifter och andra extrakostnader. Det bör också ingå betalning för 
förberedelser. Vi bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

Britt-Marie informerar om att Vesna Grahovac nu är t.f. verksamhetschef på Folkuniversitetet. Ingela 
Andersson ersätter Helen och är här tisdag, torsdag och fredag e.m. 

Kristina Forssell ersätter Anna-Malin. Kristina har arbetat på Folkuniversitetet tidigare.  

Förhoppningsvis kommer vi att kunna göra våra egna bokningar framöver. 



 

Föreläsningar: 

Uno får i uppgift att ta hand om Hasse Persson den 2019-11-21. Vi räknar med att knappt 
tvåtredjedelar av besökarna dricker kaffe. Beställer: 80 kaffe och 70 bullar. Ingen annons i BT. På 
boras.com har Uno lagt upp info. Britt-Marie har anmält till Boråsguiden. Påminns om att vi bör fylla i 
formuläret för föreläsningar på vår hemsida. Karin tar hand om lotter och vinstbok i framtiden. 

 

Studiecirklar: 

Höstens studiecirklar rullar på och flera är redan avslutade. Vi måste komma ihåg att skicka ut 
utvärderingarna. I början av december skall slutrapporteringarna mot FU vara klara. Det är viktigt att 
den digitala närvarorapporten fylls i korrekt. Deadline för ekonomirapporten till FU måste fixas innan 
nyår. 

Britt-Marie har kontaktat seminariet om Alkohol och årsrika. Den äger rum 2019-11-19 mellan 
klockan 10-12 och 14-16. Seminariet vänder sig dels till fackfolk och dels till allmänheten. Det är få 
anmälda.  

Medlemsmötet den 2019-12-12: Bo Edvinsson får 40-45 minuter. Mårten Axelsson får en halvtimme 
från 11.15 för att tala om framtidsfullmakt. Han kommer från Kinds begravningsbyrå. Lokalen blir 
Allégården som vanligt om åren och därifrån kommer även kaffe och bullar.  

 

§7 Våren 2020 

Vårens program är klart. Deadline för tryckning är 2019-11-15. Vi skickar det idag.  

Programmet gås igenom. 

Vi måste skicka ut programmet veckan före julveckan, så att alla medlemmar har det innan de första 
anmälningarna kan ske den 2020-01-02. Portot kommer att bli 15 kronor nästa år. Vi trycker upp 
minst 500 exemplar av vårens program. 

Beslut: Vi skickar ut programmet till alla medlemmar med information om att vi inte 
kommer att göra ett pappersutskick nästa gång. Vi skickar till medlemmar i 
medlemsregistret. 

Kuvertering kommer att ske 2019-12-09. Fakturan för kommande år läggs i utskicket. Därefter har 
PR-gruppen möte klockan 12.30 på Simonsland. 

Det är viktigt att datacirklarna kan boka lokalen Nätverket.  

 

§8) Hösten 2020 

Daniella Rosvall har ringt Uno. Hon vill gärna hålla en föreläsning. Hon är arkeolog och har haft cirklar 
i italienska i Alingsås tidigare. Hon vill hålla ett föredrag om Thé. Vi sätter henne på förslag till hösten 
2020.  

Datum för höstens styrelsemöten bestäms till: 



Tisdagen den 2020-08-18; tisdagen den 2020-09-15; tisdagen den 2020-10-20; tisdagen den 2020-11-
17 och medlemsmöte den 2020-12-10. Samtliga möten mellan klockan 09.15 och 13.00 

Datum för höstens föreläsningar bestäms till: 

Torsdagen den 2020-08-27; torsdagen den 2020-09-24; torsdagen den 2020-10-29; torsdagen den 
2020-11-26 samt medlemsmöte den 2020-12-10. Alltid klockan 10.00-12.00. 

Förslag till föreläsare är: Daniella Rosvall den 2020-08-27 samt Leif Mannerström den 2020-09-24. 

Planering för Borås 400 år: Vi kan ansöka om pekuniärt bistånd från Wärenstams stiftelse, men då 
måste vi ha ett arrangemang med någon riktigt känd person. Mark Isitt är en sådan person, som kan 
prata om Borås arkitektur.  

 

§9 Avrapporteringar 

PR-gruppen informerar om att de kommer att närvara på Åhaga i kväll. 

Vi samarbetar med Orkesterföreningen och Nils-Gunnar Blanck, så att vi kan göra reklam för våra 
aktiviteter på deras evenemang och de får göra reklam för sig på våra föreläsningar. Vi funderar 
vidare på hur vi kan hitta kontaktpunkter. 

Karl-Axel och Broney kommer att vara på Åhaga under kvällen och ha en snabbfolder och vårt 
höstprogram på ett bord. Vår nya roll-up kommer att finnas på plats. Där kommer också att finnas 
höstens program, de foldrar som återstår. De kommer att informera förbipasserande om vår 
verksamhet. Det beräknas komma cirka 850 åhörare till Åhaga i kväll. 

Orsaken till att Karl-Axel var frånvarande 09.20-11.30 (se ovan) berodde på ett besök på Radio 
Sjuhärad och en intervju med journalist på radion. Fint PR för vår verksamhet. 

PR-gruppen fortsätter att ta kontakt med Flaménska, Abecita, Wärenstams, Textilhistoriska 
sällskapet, Borås museum och Högskolan i Borås för synliggörande av Senioruniversitetet. 

PR-gruppen tar också kontakt med Borås Stadsbibliotek för att fråga om de vill vara 
samarbetspartner.  

Uno åtar sig att sätta samman en lite större annons för Senioruniversitetet i Borås, för publicering i 
Borås Tidning. Övre kostnadsgräns sätts till 5.000 kronor.  

Uno lägger upp en länk på hemsidan för cirkeldeltagarnas utvärdering av de cirklar de gått på. 

Borås 400 år: Jan tar kontakt med Borås Stadsarkiv för att komma i åtnjutande av det lilla 
arkivmaterial som finns om SU:s historia. Förra ordföranden Margareta Magnusson kontaktas för 
eventuellt samarbete om SU:s historik. 

 

§ 10) Information 

Senioruniversitetets medlemmar får rabatt på Kalsongrevyn Upphandlat. 

Skyltningen i huset: Susanne Karlsson informerar om att det måste finnas en överenskommelse med 
Borås Stad för att skylt skall finnas i entrén. 

Vi måste vara noga med att alla cirklar och möten annonseras på monitorn i entrén. 



 

 

 

 

……………………………………………………………  …………………………………………………………… 

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

 

 

 

…………………………………………………………… 

Broney Skogström (justerare) 

 


