
Protokoll fört vid Senioruniversitetets i Borås styrelsemöte 

 

 

Datum: 2020-01-21 

Tid: 09.15-12.35 

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. 

§3) Till protokolljusterare väljs Karl Axel Sjöblom. 

§4) Dagordningen godkänns med följande tillägg: Frånvarofrågor under övriga frågor; 
Styrelsemedlemmars deltagande i cirklar under §6, Anmälningsärende till årsmöte under §6. 

 

§5) Ekonomi och medlemsrapport 

Det är svårt att säga något om förra året som helhet då allt ej är bokfört till dags dato. Det verkar ha 
gått ungefär jämnt upp ekonomiskt. 

Folkuniversitetets bidrag uppgår till 46.816 kronor vilket är mer än de cirka 38.000 vi fick förra året.  

Det mest kostnadskrävande har varit löner inklusive sociala avgifter, lokalerna i Hemgården samt två 
av föreläsningarna. 

Budget skall göras och årsresultatet föreligger förhoppningsvis till nästa styrelsemöte. 

Beslut: Bokföringen ligger kvar i Visma. 

Det är för närvarande 298 betalande medlemmar (402 registrerade). Många ligger efter med 
betalningen. Det är viktigt att alla som deltar i studiecirklarna också betalar årsavgiften. Vi hade 370 
medlemmar 2019. 

 

§6) Våren 2020 

Föreläsningar: 

Affischerna är klara till den 30 januari. Allt under kontroll. Sennerteg nöjer sig med 2.000 kronor i 
arvode efter skatt. Han har inte eget bolag. 

27 februari och den 30 mars – inget nytt. 

23 april – Vassilis Bolonassos och Sven-Olof Kraft kommer till Sturesalen. 



Samarbete med Wärenstams konsthall: Tore Hagman kommer den 13:e februari till Wärenstams. 
Anmälan för deltagande sker på vår hemsida. En visning av Wärenstams kan anordnas även för oss. 
Detta redovisas som Annan folkbildning eller Kulturprogram till Folkuniversitetet. 

Dan Korn kommer till Wärenstams stiftelse, som har finansierat honom, och talar den 17:e och 18:e 
februari. Det ligger utanför vår föredragsserie, men det föreslås att Dan Korn kommer och håller en 
extraföreläsning i Sturehallen den 2020-02-17, kl. 14.00-16.00 för våra medlemmar. Han kommer 
från Manchester till Borås.  

Studiecirklar: 

Nybörjarengelskan är inställd. 

Engelsk konversation fortsätter som vanligt och är dubblerad. 

Bengt-Göran Johansson har många deltagare. Cirkeln är dubblerad. Vi har en begränsning på 19 
personer och över detta antal deltagare skall det inte vara i varje grupp, då den pedagogiska 
ansatsen blir lidande. 

Styrelsemedlemmar som deltar i cirklar redovisas inte. 

Diskuterades om vi blir tvungna att införa ett lottningssystem i fortsättningen. Eftersom anmälningar 
kan ske via telefon, på nätet och via cirkelledaren blir det emellertid problem att veta vilka som 
tidigast anmält sig. En ändring av anmälningsförfarandet bör bestämmas helst innan årsmötet, för att 
vara på plats när höstterminen börjar. 

Arvoderingen av våra cirkelledare diskuterades. 

Resor: 

Jan redogör för den kommande resan till Venedig. Antalet anmälda verkar bli tillräckligt för att resan 
skall bli av. Lars Svensson håller i resan som reseledare. Arrangör är Klosterresor AB. 

 

§7) Hösten 2020 

Föreläsningar: 

2020-08-27 Daniela Rosvall föreläser om ”Från te till tekopp: om teets historia och användning” Hon 
får författarförbundets honorar. Uno håller i kontakten. 

2020-09-24 Leif Mannerström (?) Karl-Axel sköter kontakten, men det har varit svårt att komma i 
kontakt med Mannerström.  

2020-10-29 Elisabeth Goldstein, vars mormors farmors mor var Britta Charlotta von Döbeln, yngsta 
dotter till generalens bror Ernst Fredrik von Döbeln, talar om Georg Carl von Döbeln. Det är 200 år 
sedan han dog. Minnesvärd person som vi i vår åldersgrupp känner till. Britt-Marie har kontakten. 

2020-11-26 Omi Söderblom håller ett föredrag om Nathan Söderbloms son, Helge. Omi är dotter till 
Helge Söderbloms son Robert. Britt-Marie har kontakten 

2020-12-10 Medlemsmöte och ett föredrag av Fredrik Hjelm om Det gamla Borås. Karl-Axel har 
kontakten. Vi föreslår att Åsikten blir lokal för medlemsmötet detta år. Det finns möjligheter att 
dricka kaffe utanför lokalen. Ett annat förslag är Sturehallen i Immanuelskyrkan. Britt-Marie kollar 
vad som är bäst. 



Förslag på fler föreläsningar: Lotta Englund, chef för polishögskolan, kanske kan berätta om 
verksamheten. Det skulle säkert intressera många. 

Studiecirklar: 

När Britt-Marie och Barbro var på Rotary och informerade om Senioruniversitetet fick de åsikter om 
vissa studiecirklar. Vi har formulär klara i Mina Aktiviteter för utvärdering. Där kan man se hur 
cirklarna betygsatts av deltagarna. När vi gemensamt ser på dessa utvärderingar verkar cirklarna 
omtyckta och får genomsnittligt bra betyg. Cirkelledarna får ta del av utvärderingarna för sina 
respektive studiecirklar. Vi kan fortsatt fundera på hur frågorna skall formuleras inför nästa termin. 

Gunilla Rydholms studiecirkel är flyttad till Wärenstams. Lokalerna var inte optimala för hennes kurs. 

 

Resor (och studiebesök): 

Diskuteras endagsresor i anslutning till studiecirklar. Vi finner att vi har svårt att få bra priser och bra 
resor i konkurrens med alla andra studieförbund och pensionärsorganisationer. Borås Stad har också 
prisvärda resor. 

Åke Björsell har resor i verksamheten Curamus. Föreslås att kontakta Curamus. 

Föreslås att vi skall undersöka möjligheten av studieresor till Sobacken – Borås nya kraftvärmeverket. 

Den nya polishögskolan i Borås kan vara värd ett besök. Föreslås att vi skall undersöka detta.  

Jan undersöker möjligheterna. 

 

 

§8) PR-gruppen 

Föreslås att vi skall undersöka möjligheten till gemensamma arrangemang med Stadsbiblioteket. Vi 
bör också hålla möjligheten till bokning av Röda Rummet öppen för diverse aktiviteter. 

Katarina Sparre, kommunikationsstrateg, föreslås inbjudas till styrelsemöte. Broney tar kontakten. 

Föreläsningar av författare som kommer till Stadsbiblioteket för att läsa ur sina verk kan också tänkas 
hålla ett föredrag tidigare på dagen hos oss.  

Eventuellt samarbete med Tisdagar på Kulturhuset föreslås. 

Borås 400-årsjubileum bör bjuda möjligheter till ökat samarbete med andra liknande verksamheter 
som vår. 

Margareta Magnusson kontaktas för att skriva samman ett A4-ark om Senioruniversitetet, som kan 
användas att dela ut vid olika arrangemang. 

Föreslås att några bibliotekarier kommer till medlemsmötet i december för att ge boktips inför julen. 

Uno har arbetat fram en liten reklambroschyr på fyra sidor för Senioruniversitetet i A6-format. 500 
sådana beställs från tryckeriet. 

Namnskylt till alla i Senioruniversitetets styrelse är klar. Bör användas vid föredragsserier och andra 
evenemang. Underlättar identifiering av oss för deltagarna. 



Ett ”Avlatsbrev” ges till föredragshållare och andra som avtackas. Det innehåller ett träd i 
regnskogen. Formuleringen antyder det syndiga utsläppet av CO2, som resan till oss inneburit och att 
vi ger avlat för denna synd. Allt i enlighet med katolska kyrkans praxis innan reformationen. 

Digitala produkter: 

Beslut: Vi skapar en facebookgrupp som komplement till den facebooksida vi nu har. 
Jan ordnar detta.  

Uno visar detaljerat hur man skickar mejl via Mina aktiviteter. 

 

§9 Övriga frågor  

Diskuteras arvoderingen av våra cirkelledare. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

…………………………………………………………… 

Karl-Axel Sjöblom (justerare) 

 


