
Protokoll fört vid Senioruniversitetets i Borås styrelsemöte 

 

 

Datum: 2019-12-03 

Tid: 09.15-12.40 

Lokal: Vänskapen, Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5 

Närvarande: Britt-Marie Halldén, ordf. (Frånvarande 09.15-10.10), Uno Axelsson (t.f. ordf. 09.15-
10.10), Gunnel Bengtsson, Kerstin Hellekant, Karin Höglund, Jan Magnusson, Barbro Ohlson, 
Frånvarande: Karl-Axel Sjöblom, Broney Skogström. 

 

§1) Mötet öppnas av den tillförordnade ordföranden Uno. 

§2) Dagordningen godkänns med tillägg om avrapportering från konferensen Alkohol och årsrika 
under §9, samt Tryckningskostnad för bok under övrigt. 

§3) Till protokolljusterare väljs Gunnel Bengtsson. 

§4) Då föregående mötesprotokoll ej föreligger bordläggs denna diskussion till nästa möte. 
Sekreteraren har inte funnit någon tid att i lugn och ro skriva protokollet. 

§5) Ekonomi- och medlemsrapport 

Karin har fått verifikationerna för oktober, november och en bit in i december. 

Gunnel står i färd att utbetala löner med mera, så en fullständig lägesrapport skjuts upp till senare. 
Allt ekonomiarbete skall vara avslutat till den 16 december då Gunnel reser bort. 

Vi skickar fortfarande ut programmet per snigelpost. Portot kommer att gå upp nästa år. Dessutom 
är gränsen för ett frimärke 50 gram. Som det ser ut nu klarar vi ett program strax under gränsen 50 
gram. Detta är dock ett övergående problem då vi tidigare beslutat att sända program per e-post till 
alla som har en e-postadress. Några få återstående måste få programmet per post. De uppgår till 
cirka 30-35 personer. 

Det finns för närvarande 368 medlemmar i medlemsregistret. 

Diskuterades om cirkelledarna skall betala medlemsavgift eller ej och om det går att göra undantag 
för cirkelavgiften i ömmande fall. 

Beslutas att: Cirkelledarna betalar och skall vara medlemmar, om de inte är anställda 
av annat företag. 

Beslutas att: Anmälan för deltagande i en studiecirkel är bindande. Deltagarna skall 
betala, men tveksamma fall (sjukdom, frånvaro etc.) beslutas av 
studieorganisatörerna. Dessa beslut redovisas på nästa styrelsemöte. 

De inom styrelsen som har möjlighet träffas på måndag 2019-12-09, för att kuvertera och sätta 
frimärken på ett utskick av vårens program. Det beräknas bli 375 kuvert. 

 

 



§6) Hösten 2019 

Hasse Perssons föreläsning lockade 105 personer till Sturesalen i Immanuelskyrkan. Pauskaffet löstes 
så att Immanuelskyrkan står för kaffe och bullar och vi betalar bara för det som går åt. En mycket 
fördelaktig deal. 

Sturesalen är bokad för våren av Britt-Marie. 

Medlemsmötet hålls torsdagen den 2019-12-12. Då talar Bo Edvinsson om På cykel till Paris med 
Rynkeby och Kinds begravningsbyrå ger information om Framtidsfullmakt. Bo Edvinsson börjar och 
talar ungefär mellan kl. 10.00-10.45. Därefter presenterar vi våren program och oss själva. 
Sekreteraren kan inte vara närvarande. De sista 45 minuterna ägnas Framtidsfullmakten. 

Vi räknar med en närvaro på cirka 80-90 personer och har beräknat kaffe och bullar därefter. 
Hemgården är bokad av Britt-Marie. Gunnel har kontakten med Kinds begravningsbyrå och Kerstin 
med Bo Edvinsson.  

 

§7) Våren 2020 

Föreläsningar: Sturesalen är bokad hela våren. 

För föreläsningen med Niclas Sennerteg, som är den första, gäller: 

Uno tar hand om annonsering på webben; Britt-Marie annonserar i Citybladet; Jan lägger upp på 
facebook. Ett förslag om att vi alla ska ha namnskyltar diskuteras.  

Beslutas att: Plasthållare till namnskyltar, för oss som är funktionärer på 
föreläsningarna, införskaffas. 

Påpekas att den som introducerar föredragshållaren också bör informera om Immanuelskyrkans 
insamlingar för välgörande ändamål. På tisdagar har man inlämning av saker man vill skänka bort. 
Särskilt bad kyrkan om bindor, vilket är genant för många att be om.  

Alla som bokar en föreläsare skall också fylla i den checklista som finns på nätet under internt. 
Gunnel vill ha den för att kunna betala föreläsarna korrekt. 

Torsdagen den 2020-01-09 kommer Britt-Marie att vara närvarande på Rotary, Sinnenas hus.  

Studiecirklar: Diskuteras ersättningsnivåer för våra cirkelledare. Vi har individuella ersättningsnivåer, 
men de flesta har samma ersättning. 

Beslutas att: Cirkelledare Yvonne Granqvist-Schultz får ett erbjudande om en 
ersättning på 190 kr./tim. från och med januari 2020. 

Frågan om penningtillskott för tryckning av bok för skrivarcirkeln bordläggs till nästa styrelsemöte. 

Resor: En resa till Venedig planeras, men kommer att bli dyrare än den som var i år. Cirkelledaren för 
Venedigkursen, Lars Svensson, fortsätter att planera resan så att det blir efter hans önskemål. Lars 
blir den ende reseledaren från Sverige nästa år. 

En operaresa till Göteborg eller till Oslo har planerats av Barbro och cirkelledaren Dick Andreasson. 
Det visade sig emellertid att intresset inte var tillräckligt stort för att motivera en gruppresa.  

Resan till Ubbhultsfestivalen i samband med studiecirkeln Musikens betydelse för hälsan i ett 
livscykelperspektiv, sker med privata bilar. 



§8) Hösten 2020 

Föreläsningar: 

Daniella Rosvalls föreläsning Från Thé till tekopp den 2020-08-27 är klar. Hon kommer från Alingsås. 
Vi har erbjudit författarförbundets arvode. 

Torsdagen den 2020-09-24 har vi som förslag att Mannerström skall föreläsa. Karl-Axel har 
kontakten. Vidare diskussion bordläggs då Karl-Axel inte är närvarande. 

Rekommenderas att alla går igenom föreläsarbanken på webben under internt. Vi behöver fler 
förslag till hösten. 

Diskuteras någon form av samarbetet med Wärenstams. 

Beslutas att: Vi gör reklam för Wärenstams på vår hemsida med en länk under 
rubriken Kulturtips. 

Studiecirklar: 

Monica Hammarnäs har en veterangrupp på Högskolan. 

Diskuteras kurs i fotografering, men vi finner att Abecita och andra studieförbund har bra kurser i 
foto. Vi avstår. 

Önskemål om studiecirklar i språken franska och italienska kvarstår. Svårigheten är att finna en villig 
cirkelledare. 

Det finns önskemål om en studiecirkel i filosofi. 

Det avtal vi har med Folkuniversitetet löper vidare om vi inte säger upp detta. En diskussion vi fört 
tidigare och då kommit fram till att vi inte säger upp avtalet för omförhandling.  

 

§9) Avrapporteringar 

PR-gruppen: Uno har inget nytt att förmedla. 

Digitala produkter: Jan redovisar facebooksidan och säger att det visserligen kan ge något mer träffar 
om vi betalar för en marknadsföring av inläggen, men det blir i så fall kopplat till Jans konto och det 
avstår han gärna från under en tid framöver. Besöken på facebooksidan: När Karl-Axel och Broney 
gjorde reklam för SU på Åhaga blev det 414 personer som nåddes och Åsa Wikforss nådde ut till 292 
personer.  

Borås 400 år: Lars Björkman är en eminent kännare av Borås historia och vore en fin föreläsare 2021, 
men han vill inte ställa upp. 

Fredrik Hjelm, Stadsantikvarie föreslås som talare kring Borås arkitektur och bygghistoria. 

Lars Sundin och Bengt Wahlgren är andra namn som nämns i samband med fyrahundraårsfirandet.  

Alkohol och årsrika: Britt-Marie, Barbro och Kerstin var närvarande. Konferensen var dåligt besökt. 

Kerstin redovisar resultatet. Konferensen vände sig främst till de som arbetar med frågeställningen 
på något sätt, men var även öppen för allmänheten.  



De äldre dricker mer än förr, särskilt kvinnornas alkoholkonsumtion har ökat. Undersökningar visade 
att de som drack måttligt mådde bättre än de som inte drack någon alkohol alls. Ett något 
överraskande resultat. 

 

§ 10) Övriga frågor 

Studiecirkeln Skrivarcirkel med workshop och feedback har ansökt hos styrelsen om 7.000 kronor för 
att bekosta tryckningen av en bok. Den skulle innehålla medlemmarnas i cirkeln alster i tryckt form.  

Beslut: Vi avvisar förfrågan med hänvisning till att det inte ingår i vår kärnverksamhet. Det skulle bli 
prejudicerande för andra ansökningar om pengar från andra studiecirklar.  

Gratifikationer: Bernt-Olov Klingesten har arbetat med studiecirklar hos oss i mer än 20 år. Vi tycker 
att han bör få ett erkännande för detta.  

Beslut: Gratifikation ges till den som varit studieledare i 20 år. En avgående cirkelledare som varit 
aktiv i minst 10 år får också en gratifikation då hen slutar. Gåvans storlek bör ligga runt 450 kronor 
plus ett träd. 

Vi vill också ha koll på hur länge våra cirkelledare varit hos oss, för att kunna följa upp när en gåva bör 
ges. 

Jan gör en agenda för årsmötet 2020. 

Diskuteras styrelsemedlemmars närvaro på studiecirklar. Det är delvis ett arbete då man ibland 
hjälper kursledaren att registrera närvaro med mera. 

Beslutas att: Styrelsemedlemmar kan gratis gå på en studiecirkel per termin. De i 
styrelsen som är studieorganisatörer, får gå på så många studiecirklar de finner 
lämpligt. 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

…………………………………………………………… 

Gunnel Bengtsson (justerare) 


