
Protokoll fört vid Senioruniversitetets i Borås styrelsemöte 

 

 

Datum: 2020-02-18 

Tid: 09.15-12.45 

Lokal: Utsikten, Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5 

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

 

§1) Mötet öppnas av ordföranden. 

§2) Dagordningen godkänns med tillägg: Revision, Kommunstrategi, Årsmöte under §6, Margaretas 
text under §8 samt Backup för Uno, Anmälningar till studiecirklar och Studiecirkelledare under §9 
Övriga frågor. 

§3) Till protokolljusterare väljs Uno Axelsson. 

§4) Då föregående mötesprotokoll ej föreligger bordläggs denna diskussion till nästa möte, då två 
protokoll kommer att föreligga. 

§5) Ekonomi- och medlemsrapport 

En balansrapport för räkenskapsåret 2019 (2019-01-01 – 2019-12-31) presenteras. 

Vid utgången av förra året var kassan 2.740,70 kr., på rörelsekontot fanns 61.935,91 kr. och på de 
båda fasträntekontona fanns 40.128,68 kr. och 18.067,20 kr. vardera. 

Det beräknade årsresultatet blev ett underskott på 964,30 kr. Ett gott resultat, särskilt med tanke på 
att vi fått fler cirklar (inkomsterna från studiecirklarna ökade markant) och fler åhörare till 
föredragen, men också större omkostnader. 

Presenterades en översikt över studiecirklarnas kostnader och intäkter under år 2019. Vissa cirklar 
gick med ett kraftigt minus och andra med plus. Totalt gick studiecirklarna med cirka 2000 kronors 
underskott.  

Det är viktigt att det finns tillräckligt många deltagare i en kurs för att den skall gå ihop ekonomiskt. 
Vi får bestämma ett minimiantal och inte låta någon gå under detta. Nu gäller minst 6 deltagare.  

Lokalkostnaden på Hemgården är stor i relation till Träffpunkt Simonsland där det inte kostar något 
extra med lokaler. Vi måste bestämma var vi skall husera studiecirklarna i fortsättningen. 

Beslut: Denna punkt (kostnadsbalans/lokaler) bordlades till ett senare möte, ett extra 
styrelsemöte/arbetsmöte som bestämdes till 2020-02-26 klockan 13.00-17.00. 

Antalet betalande medlemmar var senast 342 stycken. Diskuterades om vi skall ha medlemskoll på 
föreläsningarna.  

Beslut: De som ännu inte har betalat medlemsavgiften för år 2020 får en påminnelse i 
ett utskick av Uno. 

 



§6 Våren 2020 

Nästa föreläsning, Den karnevaliske Povel Ramel, är helt förberedd. Affischer finns utskrivna och skall 
sättas upp. Vi beställer 90 bullar och 100 koppar kaffe då vi tror att det blir högt deltagande. Johanna 
Broman Åkesson kommer med flygbussen till Borås.  

De övriga föreläsningarna är klara. 

Vi tänker oss ett eventuellt samarbete med Borås Tidning till den 2020-04-23. Ett reportage om 
föredraget vore önskvärt. Britt-Marie tar tag i detta. 

Vi får besök av Linda Andersson från Stadsbiblioteket på styrelsemötet den 2020-04-14. Vi kommer 
då att diskutera samarbete med till exempel inbjudna författare till biblioteket, där vi kan ha ett 
föredrag på eftermiddagen innan författaren framträder på kvällen i biblioteket. 

Diskuteras också behovet av fler personer i styrelsen. Ett förslag att bjuda in adjungerade personer 
för specifika frågor framförs. 

Årsrevisionen är fastställd till 2020-03-12. 

Årsmötet hålls den 2020-03-26. Britt-Maries och Unos förordnanden går ut, men båda ställer sig till 
förfogande för omval, vilket vi alla applåderar varmt. 

Enligt våra stadgar så skall vi ordna resor. I år blir det åter en resa till Venedig, men i övrigt är 
konkurrensen med andra lokala föreningar stor så det blir svårt att ordna konkurrenskraftiga 
reseerbjudanden för våra medlemmar. 

 

§7 Hösten 2020 

Föreläsningarna under hösten är planerade utom Mannerströms 2020-09-24. Karl-Axel lovar att han 
skall försöka få fatt i Mannerström. 

Elisabeth Goldstein till den 2020-10-29 är klar meddelar Britt-Marie som har haft kontakten. 

Omi Söderblom har Britt-Marie inte lyckats få tag i. Vi avvaktar besked. 

Medlemsmötet före jul skulle kunna innehålla ett ”Boknytt från biblioteket” med tips på 
julklappsböcker. Samarbetet med Linda Andersson på Stadsbiblioteket kanske kan utmynna i något 
sådant. 

Föreslås att vi skall bjuda in Petter Karlsson, spökskrivare till ett antal kända personers memoarer, för 
att prata om hur det är att skriva andras berättelser. 

Föreslås att Dick Andreasson erbjuds en studiecirkel i Evert Taube och/eller Bellman då han själv 
gärna vill hålla i en sådan. 

Föreslås att vi erbjuder en vinprovarkurs i regi av Hans Carnefjord. Den skulle kunna äga rum på 
Wärenstams. 

Sara Degerman Carlsson föreslås att hålla en föreläsning om rehabiliteringsvård. 

Barbro vill gärna försöka skapa studiecirklar i franska och italienska. Vi tycker det är en utmärkt idé. 

Dans verkar inte vara så populärt. Frågan är om vi skall erbjuda ytterligare danskurser. 



Yvonne Granqvist Schultz studiecirkel i skrivande föreslås ge en kurs i skrivande för de 11 personer 
som just nu finns i studiecirkeln, omfattande 20 timmar för 11 personer. Resultatet skall bli en bok. Vi 
betalar inte ut något extra arvode för att ge ut boken. Den kan förhoppningsvis presenteras under 
vår seminariedag till 400-årsjubileet för Borås Stad. 

Resor under hösten är inte aktuellt just nu. 

 

§8 Avrapporteringar 

PR-gruppen 

Gruppen har diskuterat Margareta Magnussons text om Senioruniversitetets i Borås historia avsedd 
för en mindre broschyr att dela ut vid olika evenemang. Föreslås att ytterligare en tidigare 
ordförande, Lennart Olsson, skall kopplas in i skrivandet. 

PR-gruppen presenterar ett ”vykort” med text och kort information om Senioruniversitetet i Borås. Vi 
tycker alla att den är alldeles utmärkt i formatet, kanske något liten stil för oss äldre, men perfekt att 
sticka i händerna på intresserade och göra lite reklam för oss. 500 exemplar är upptryckta. 

Vi planerar att stå på Åhaga under ett musikevenemang för att göra reklam för oss. Karl-Axel tar 
kontakten. 

Ett erbjudande från en reklambyrå att få vara med i en gruppannons i Borås Tidning avstår vi denna 
gång. Priset är högt och informationsvärdet mindre. 

Vi diskuterar om det går att entusiasmera någon åhörare till våra föredrag att skriva en kort text att 
publicera i föreningsnytt i Borås Tidning. Någon kan dessutom ta en bild. Formatet är max 1000 
tecken plus bild. Det kostar inget att publicera sig där. Det kan också vara ett bra sätt att under 
lättsamma former engagera fler personer i styrelsens arbete. 

Vi kan också göra ett kortare referat av varje föreläsning för publicering på hemsidan. 

Vi bör vara med på den nationella konferensen för alla Senioruniversitet i landet, som i år skall hållas 
i Visby. 

Vi bör göra oss mer synliga för andra i det här huset (Träffpunkt Simonsland) genom att delta i 
Fredagsmys, som brukar äga rum mellan klockan 13.30 och 14.30. Någon bör gå dit och ha med sig 
vårt nya infokort att dela ut och eventuellt presentera oss, beroende på hur fredagsmyset utvecklar 
sig.  

Folkuniversitetet har en försäkring för eventuella olycksfall under tiden våra åhörare är på våra 
aktiviteter. Det kan vara bra att ha i åtanke då Hemgården inte är tillgänglighetsanpassad. 

Vår hemsida 

Uno presenterar ett förslag från de som sköter Mina Aktiviteter att koppla hemsidan direkt till Mina 
Aktiviteter så att vi inte skall behöva skriva in samma uppgifter två gånger. Vi tycker att utseendet på 
hemsidan blir lite mager, svårläsbar och inte så snygg som den gamla hemsidan där Uno lagt in bilder 
och där det är lätt att få en överskådlig bild.  

Beslut: Hemsidan skall se ut som tidigare. Det anses inte särskilt problematiskt att 
lägga in uppgifterna om föredrag med mera, först i Mina Aktiviteter och sedan på 
hemsidan. 



Vi föreslår att vi lägger upp en pdf på hemsidan som den som vill kan skriva ut själv i stället för att 
skicka ut ett pappersprogram per mejl till alla medlemmar. Portokostnaden kommer att bli väldigt 
hög i framtiden och dessutom kostar det mycket att trycka upp ett program.  

Vårt program för varje år måste presenteras för Folkuniversitetet eftersom vår verksamhet finns med 
i Folkuniversitetets programblad. 

Borås 400 år 

Jan presenterar ett förslag rörande personer att diskutera den kommande utvecklingen för Borås 
som företagarstad. Samtalet är tänkt som det sista inslaget i en heldag om Borås 400 år, anordnat i 
Senioruniversitetets regi, som presenterats på ett par tidigare styrelsemöten. Förslaget faller i god 
jord och tre av de fyra som föreslagits har redan tackat ja. Fyra föredragshållare har tidigare sagt ja. 

Jan har tagit kontakt med TME och Fredrik Beckman, som är organisationssamordnare för 400-
årsjubileet. Vi kommer förhoppningsvis att vara en del av de 400 events som är tänkta att ingå i 
firandet 2021. Vi får då tillgång till den officiella loggan för jubiléet. 

Vi bestämmer vecka 8 år 2021 som en lämplig tid för evenemanget. Datum bestäms preliminärt till 
lördag 2021-02-27. 

 

§9 Övriga frågor  

Diskuteras förslaget att besluta om backup för Uno. 

Beslut: Vi beslutar att Karl-Axel fortsatt är backup för Uno Axelsson som webbansvarig 
och löpande insatt i Mina aktiviteter. Vi tillfrågar också Thomas Lindbjer om han kan 
tänka sig att vara kompletterande backup för den digitala biten. 

Anmälningar till studiecirklar och Studiecirkelledare löses så att vi bjuder in till ett 
studiecirkelledarmöte. 

Beslut: Vi har ett studiecirkelledarmöte 2020-03-27. Vi beställer kaffe och bokar lokal. 
Vi bör presentera de siffror som Karin tagit fram rörande studiecirklarnas kostnader 
när det är för få deltagare samt presentera lokalkostnader och föreslå ändringar som 
minskar förlusterna. Vi planerar för detta under arbetsmötet 2020-02-26. 

 

 

 

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

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

 

 

 

…………………………………………………………… 

Uno Axelsson (justerare) 


