
Protokoll fört vid Senioruniversitetets Borås styrelsemöte 

 

 

Datum: 2020-08-18 

Tid: 10.10-12.00 

Lokal: Digitalt möte via Teams 

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

 

§1) Mötet öppnas av ordföranden. 

§2) Dagordningen godkänns med tillägg om Bridgekurs under §9 Övriga frågor. 

§3) Till protokolljusterare väljs Barbro Ohlson. 

§4) De tre senaste protokollen godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§5) Ekonomi- och medlemsrapport 

Karin har bokfört tom maj månad. Två fakturor har expedierats. En från QuickIT för Vassilis 
Bolonassos podd på 6.250 kronor och en från Cogworks, leverantör av Mina aktiviteter.  

Det sammanlagda saldot på våra konton är: 186.041 kronor 

Vi har en god ekonomi i dagsläget. 

Vi har fått 5 nya medlemmar, vilket känns bra med tanke på att våra aktiviteter legat nere. Det 
sammanlagda antalet medlemmar är i dagsläget 372 st. 

 

§6) Hösten 2020 

Styrelsemötena har de senaste gångerna skett digitalt via olika plattformar, dels Zoom dels Teams. Vi 
kommer eventuellt också att pröva en tredje plattform från QuickIT som heter Jitsi Meet. Den 
medför en viss kostnad. Teams är gratis eftersom vi ansluter till Folkuniversitetets användarkonton. 
Zoom kostar också pengar, mer ju fler konton vi måste ha. 

För oss är det viktigt att varje cirkelledare kan koppla upp sig enkelt mot sina cirkeldeltagare. 
Kostnaden får inte bli för hög, men bör vägas mot användarvänlighet. 

Tills vidare har vi Teams. 

Planerade utomhusaktiviteter: Stadsantikvarie Fredrik Hjelm går en stadsvandring den 2020-08-27 
klockan 10.00 med högst 10 deltagare på grund av coronapandemin. Tillkommer Jan som noterar 
anmälda deltagare. Anmälan sker i Mina aktiviteter. 

Stadsträdgårdsmästare Anton Spets går en vandring i Borås den 2020-09-24 klockan 10.00 och 
beskriver stadens grönområden och framtida planer. 



Britt-Marie, Uno, Kerstin och Barbro har haft ett möte angående studiecirklarna och beslutat 
undersöka om dessa kan hållas även efter den 2020-10-01. Resten av styrelsen skall tillfrågas. De 
cirkelledare som kan tänka sig ha fysiska möten kan få ha dessa. I dagsläget verkar det bara vara 
Skrivarcirkeln och Sven-Olov Kraffts musikcirkel som detta gäller.  

Vi diskuterar digitala cirkla och fysiska möten i större lokaler. Detta skall undersökas och vi beslutar 
att ha ett extra styrelsemöte efter att ha tagit reda på, efter en rundringning, hur de olika 
cirkelledarna ställer sig mer precist. 

Beslut: Ett extra styrelsemöte sätts in klockan 10.00, 2020-08-21. 

Barbro ringer runt till sina cirkelledare och Kerstin ringer runt till sina.  

Vi bör avvakta Folkhälsomyndighetens kommande rekommendationer. Dessa ändras ibland på daglig 
basis. Att få deltagarna att hålla avstånd och tvätta händerna med handsprit är något vi, som 
organisatörer måste hålla på. 

Britt-Marie åtar sig att beställa handsprit. 

Vi måste fråga cirkelledarna om hur de ställer sig till munskydd. Skall det vara obligatoriskt vid fysiska 
cirkelträffar eller inte? 

Vi avvaktar med höstprogrammet. 

Diskuteras om vi skall spela in de föreläsningar vi anordnar senare i höst och erbjuda dessa som en 
streamingtjänst. Robin Lindvall, VD på QuickIT, tillfrågas om möjligheterna till inspelning och vad 
kostnaden skulle bli.  

Beslut: Den första anmälningsdagen till höstens kurser blir måndagen den 2020-09-14. 

 

§7) Våren 2021 

Hela paragrafen bordläggs till nästa möte då väldigt mycket beror på hur coronapandemin utvecklar 
sig. 

 

§8) Avrapporteringar 

Karl-Axel har fått ett mejl från en informationssatsning som heter Livet som senior, utgåva 35, som är 
en av Sveriges största informationssatsningar om den äldre generationen 55+, och som vänder sig till 
seniorer, dess anhöriga, beslutsfattare inom vård och omsorg samt politiker. De undrar om vi är 
intresserade av att få en annons införd som skildrar vår verksamhet. Kostnaden ligger på 8.500 
kronor.  

Beslut: Vi tackar nej till erbjudandet.  

 

§9) Övriga frågor 

Bridgekurs 

Kerstin har fått ett erbjudande om att sälja in en bridgekurs till våra medlemmar. Den skulle omfatta 
10 gånger och vara en halvtimme per tillfälle. Hennes egen bridge har dissat denna kurs. Den ger inte 
valuta för pengarna och en halvtimme per gång är alldeles för lite för ett sofistikerat spel som bridge. 



Beslut: Vi tackar nej till erbjudandet. 

Protokollet för årsmötet skall skrivas på påpekar Karin. 

Britt-Marie sammanställer ett underlag för frågorna till cirkelledarna. 

Jan skriver en text till Uno om stadsvandringen med Fredrik Hjelm att läggas ut på vår hemsida. 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

…………………………………………………………… 

Barbro Ohlson (justerare) 

 

 

 

 

 

 


