
Protokoll fört vid Senioruniversitetets i Borås styrelsemöte 

 

 

Datum: 2020-05-26 

Tid: 10.30-12.00 

Lokal: Digitalt möte via zoom 

Närvarande: Britt-Marie Halldén, ordf., Uno Axelsson, Gunnel Bengtsson, Kerstin Hellekant, Jan 
Magnusson, Barbro Ohlson, Karl-Axel Sjöblom (fr.o.m. 10.55, frånvarande vid mötets avslutning), 
Broney Skogström. 

Frånvarande: Karin Höglund 

 

§1) Mötet öppnas av ordföranden. 

§2) Dagordningen godkänns  

§3) Till protokolljusterare väljs Kerstin Hellekant. 

§4) Då föregående mötesprotokoll ej föreligger bordläggs denna diskussion till nästa möte. 

 

§5) Ekonomi- och medlemsrapport 

3.750 kronor har återbetalats för cirklar som inte blev av. 

70.750 kronor har kommit in då återbetalningarna dragits av. 

73.550 kronor har inbetalats i medlemsavgifter. 

367 personer har betalat inträde till föreläsningarna vilket gett 16.000 kronor i inkomster och 
omkostnaderna har varit 19.502 kronor. 

50.000 har utbetalats i löner etc. 

11.600 har Allégårdens cirkelverksamhet kostat. 

Vi ligger för närvarande på ett kraftigt plus, som kommer att minska under hösten, så vi har hittills 
inte lidit någon ekonomisk skada av coronaviruset. 

 

§6) Våren 2020 

Medlemsmötet har ställts in. 

Gunnel Ehrenholm har avtackats med 500 kronor plus ett träd. 

Årsmöteshandlingarna, som skickats ut i form av e-post, har fått ett gensvar i form av ett mejl. 
Diskuteras.  

Promenader runt Byttorpssjön i höst. Barbro organiserar med Jan som medvandrare. 



Samarbetet med Krafft och Bolonassos fortsätter. En serie av musikprogram planeras som ska läggas 
ut på nätet. De vill utveckla en poddradio och undrar om vi är intresserade av att sända ut info om 
denna till våra medlemmar. Vi svarar att information kan gå ut via vår facebookgrupp.  

Kontakt har tagits med Stockholms SU, Sundsvalls SU och Helsingborgs SU för att sprida kunskapen 
om programmet.  

 

§7) Hösten 2020 

Studiecirklar, program, föreläsningar är klara. 

Gunilla Rydholm kan få problem med sin kurs i november då hon kan bli inkallad till teatern för 
arbete. 

Lokalbokningarna är inskickade. 

Vi undrar om det blir praktiskt möjligt att cirkelledarna ställer upp med digitala kurser.  

Beslut: Vår intention är att börja med normala cirklar från 1 oktober om 
samhällssituationen tillåter detta och att köra digitalt fram till dess.  

Vi måste slutrapportera cirklarna före jul för att få ersättning från Folkuniversitetet. 

För att kompensera våra medlemmar för inställda föreläsningar på grund av coronapandemin 
diskuteras inköp av föreläsningar från Uppsala Senioruniversitet i augusti och september. 
Helsingborg har köpt fyra föreläsningar från Uppsala. Avgiften för deltagande i föreläsning betalas via 
Mina aktiviteter. 

Uno vill ha uppgifter om två cirklar för hemsidan. 

Jan undersöker kostnader och praktiska arrangemang runt ett konto för zoom. 

Vi måste skriva årsmötesprotokoll för det möte som aldrig hölls i fysisk form. Flaménska har ett 
likadant årsmöte så vi kan kanske se hur deras årsmötesprotokoll ser ut. 

 

§8) Våren 2021 

Eva Sahlin och Daniela Rosvall bör tillfrågas om de kan ta sina föreläsningar de första två gångerna 
under 2021 i stället för hösten 2020.  Uno kontaktar Daniela och Britt-Marie kontaktar Eva Sahlin.  

När studiecirklarna skall börja för våren diskuteras. 

Vi diskuterar om Jan Torsten Ahlstrand kan kopplas till 400-årsjubileet. 

 

§9) Avrapporteringar 

PR-gruppen 

Hur skall vi meddela våra medlemmar om höstens digitala sändningar? 

Uno meddelar att av de 366 mejl han sänder ut så är det cirka 51% som öppnar dem. Vi skickar ut 
mejl till alla. 

Vi diskuterar pappersutskick till de som inte öppnar sina karantänbrev. Alla har inte fått mejlen. 



Barbro poängterar att alla kanske inte är intresserade av utskicken.  

Vi diskuterar också det faktum att programmet kommer att finnas på hemsidan till hösten men 
många av våra medlemmar vill gärna ha ett program i handen.  

Ronny kan ordna digitala möten. Vi behöver inte oroa oss för ekonomin när det gäller 
studieförbunden. 

Nästa styrelsemöte bestäms till den 2020-06-10 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

…………………………………………………………… 

Kerstin Hellekant (justerare) 

 


