
Protokoll fört vid Senioruniversitetets i Borås styrelsemöte 

 

 

Datum: 2020-06-10 

Tid: 10.05-12.30 

Lokal: Digitalt möte via zoom 

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

Frånvarande: Karl-Axel Sjöblom 

 

§1) Mötet öppnas av ordföranden. 

§2) Dagordningen godkänns med tillägg om Sven-Olof Krafft, Årsmötet och deltagande på Gotland 
under §9 Övriga frågor. 

§3) Till protokolljusterare väljs Uno Axelsson. 

§4) Då föregående mötesprotokoll ej föreligger bordläggs denna diskussion till höstens första möte, 
då de tre senaste protokollen kommer att granskas. 

 

§5) Ekonomi- och medlemsrapport 

Ingenting nytt har hänt vad gäller ekonomin. För utgifter i april föreligger ännu inget underlag.  

Inga nya medlemmar kan rapporteras. 

 

§6) Hösten 2020 

De två första föreläsningarna till hösten har strukits på grund av coronapandemin. 

Daniela Rosvall skjuter på sitt föredrag till januari 2021. 

Eva Sahlin skjuter upp sitt föredrag till februari. 

Gunilla Rydholm skall stå kvar som kursledare. 

Vi diskuterar när vi skall öppna upp för föreläsningar och cirklar till hösten. Coronapandemin kommer 
att fortsätta.  

Beslut: Vi avstår från de två första föreläsningarna till hösten och erbjuder två 
utomhusaktiviteter i stället.  

Vandringar runt Kolbränningen till hösten diskuteras. 

Anton Spets kanske kan vandra med medlemmar och informera om stadens blomsterarrangemang.  

Diskuteras vandring med Fredrik Hjelm att förevisa gamla hus i Borås. 



Diskuteras om Borås Stad har skulpturvandringar. 

Jan får i uppdrag att undersöka om det går att engagera Anton Spets, Fredrik Hjelm och Konstrundan 
för vandringar med Senioruniversitetet. 

Hans Carnefjord har vinprovning på Wärenstams. Det erbjuds våra medlemmar. 

Gunnel har undersökt prenumeration på zoom för digitala möten och cirkelundervisning. Eftersom vi 
behöver flera licenser då undervisningen sker samtidigt bitvis, så skenar kostnaderna ganska snabbt 
iväg. 

Britt-Marie påpekar att Folkuniversitetet har tillgång till Microsofts Teams. Vi kan få licenser av FU.  

I dagsläget finns inga studiecirklar som går digitalt.  

Barbro och Kerstin skall träffa Ronny för att diskutera bokning av lokaler.  

Gunilla Rydholm kommer att engageras för en pjäs på Borås Stadsteater i november och kommer 
kanske inte att kunna fullfölja sina kurser.  

Vi diskuterar att producera en föreläsningsserie. Idéer finns många, men det praktiska utförandet 
verkar bli svårare att genomföra.  

Vi diskuterar att tipsa Borås Tidning om ett samarbete. 

Uno och Britt-Marie håller kontakten med Sven-Olof Krafft angående fortsatt planering av inspelning 
av musikprogram med Vassilis Bolonassos. 

Beslut: Att arvodera Qvick it AB Sjuhärad motsvarande 5000 kronor för produktion av 
musikprogrammen med Vassilis Bolonassos i samarbete med Sven-Olof Krafft.  

Uno och Britt-Marie skall träffa Sven-Olof Krafft. 

Höstens program kommer att vara klart till midsommar säger Uno. Han lägger den som pdf-fil på 
hemsidan.  

Gunnel trycker ut ett antal program i pappersform till de som inte har mejl och skickar som post. 
Några ex skall till expeditionen och vi behöver några att dela ut vid våra föreläsningar. För 
Folkuniversitetets räkning skickar vi till Ronny och Vesma. 

 

§7) Våren 2021 

Broney kontaktar Jan Torsten Ahlstrand för ett föredrag i mars eller april.  

 

§8) Avrapporteringar 

Karl-Axel har skickat ett mejl där han beskriver de olika plattformar som finns för digitala möten. Vi 
diskuterar dessa.  

Broney meddelar att när vi återgår till vår ordinarie verksamhet så skickar Stadsbiblioteket ut 
affischer och posters. Annika Lundberg ombesörjer detta på Stadsbiblioteket.  

Ronny har meddelat att vi kan få licenser för digitala möten i Teams. Vi undersöker vem som skall ha 
dessa.  



§9) Övriga frågor 

Gotland 

Både Britt-Marie och Kerstin är tveksamma till att åka på Senioruniversitetsmöte i Visby den 2020-
09-04 -- 05 Det är ett alldeles utmärkt program för mötesdagarna, men de vill inte utsätta sig för 
risken att bli smittade. Anmälan måste skickas in snart.  

Beslut: Deltagande i mötet i Visby för landets Senioruniversitet ställs in från vår sida.  

Årsmötesprotokollet 

Årsmötesprotokollet skall undertecknas som ett vanligt protokoll. Vi har fått en protestskrivelse i 
mejlform. Britt-Marie har svarat.  

Årsmötesprotokollet läggs ut. 

Sven-Olof Krafft och Vassilis Bolonassons har börjat spela in sina webbsändningar i digital form den 
2020-04-23. Inspelningarna görs på Quick It Sjuhärad AB. Robin Lindwall är kontaktperson där. 
Förberedelser för föreläsning i oktober.  

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

…………………………………………………………… 

Uno Axelsson (justerare) 

 

 

 

 

 


