
Protokoll fört vid Senioruniversitetets Borås extrainsatta styrelsemöte 

 

Datum: 2020-08-21 

Tid: 10.00-11.30 

Lokal: Digitalt möte via Jitsi Meet från QuickIT 

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

 

Innan mötet inleds får vi en introduktion till mötesplattformen JitsiMeet från QuickIT med Robin 
Lindevall från företaget. En offert presenteras.  

 

§1) Mötet öppnas av ordföranden. 

 

§2) Studiecirklar under hösten. 

Diskussionen om hur studiecirklarna skall köras under hösten, om vi skall ha fysiska träffar eller 
webbmöten, om vi skall kräva munskydd eller ej med flera frågor sköts upp från senaste 
styrelsemötet till detta extrainsatta styrelsemöte. 

Efter samtal med cirkelledarna framkom följande: 

• Den engelska nybörjarkursen och konversationskursen blir båda inställda under hösten. 
• The English Bookclub; Ann Cullinane kan tänka sig att ha en kurs på nätet eller fysiskt med 

frivilligt användande av munskydd. 
• Tysk konversation och litteratur; Bengt-Olov Klingesten kan tänka sig att ha kontakt med de 

som är intresserade via e-post. Han kan dela ut uppgifter att göra. Han tycker inte det är 
lämpligt att vara på Simonsland då man måste använda hiss ochtvingas därmed in i trånga 
utrymmen. 

• Skrivarcirkeln; ställs in under hösten. 
• Ett antal läsvärda europeiska författare; ställs in under hösten. 
• Konst i bild; kurs 1 och 2 kan fortsätta om antalet deltagare minskas ned till 12 och 

deltagarna fixar eget fika. 
• Venedig; kan fortsätta under hösten med samma antal deltagare. 
• Tre musikaliska underhållningsikoner; kan fortsätta om lokalen Lugnet används och 

deltagarna tar med sig eget kaffe. Inget munskyddstvång. 
• Klassiska pärlor och lite nytt ur musikhistorien; kan fortsätta på Wärenstams. Inte fler än 12 

deltagare, eget kaffe och inget munskyddstvång. 
• Musikens betydelse för hälsan ur ett livscykelperspektiv; skjuts upp till våren. Den bygger på 

kommunikation vilket blir svårt i coronatider.  
• Klimatcirkeln; kan tänkas genomföras på Wärenstams. Inte fler än 12 deltagare, eget kaffe 

och inget munskyddstvång. 
• Vinkunskap; ställs in, men en föreläsning om vin kan arrangeras i stället, som introduktion till 

vårens vinprovning. 
• Språkens släktskap och åldrar; ställs in under hösten. Någon form av mejlkontakt är tänkbar. 



• Napoleon Bonaparte; kan hållas sex gånger på Wärenstams. 
• Både PC-kursen och mobilkursen ställs in under hösten. 

Diskuteras om vi enbart skall vara på Wärenstams eller ha kurser både på Simonsland och 
Wärenstams. Lokalerna är trånga på Simonsland och våra deltagare är i riskgruppen. 

Wärenstams är tillgängligt under veckodagar, men är upptaget från fredagar klockan 12.00 till 
söndagar klockan 15.00. 

Beslut: Vi förordar att alla aktiviteter i de studiecirklar som kommer att hållas i höst 
skall ske på Wärenstams och inte Simonsland, på grund av smittorisk. 

Stadspromenaden med Fredrik Hjelm blev fulltecknad på några timmar. 

Vi undersöker möjligheten att engagera paret Wasling i stadspromenader. 

Föreläsningar under oktober och november: Kan vi köpa inspelade föreläsningar från Lunds 
universitet som SU i Helsingborg gör? Kan vi spela in egna föreläsningar? 

Vi bör undersöka om våra medlemmar kan tänka sig att sitta framför en skärm i två timmar för att se 
på en inspelad föreläsning! Det kan göras genom att Uno skickar ut en förfrågan. 

Nästa möte beslutas till en tidigare tid än ordinarie möte: 

Torsdagen den 2020-09-10, klockan 10.00 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

…………………………………………………………… 

Barbro Ohlson (justerare) 

 

 


