
Protokoll fört vid Senioruniversitetets Borås styrelsemöte 

 

 

Datum: 2020-09-10 

Tid: 10.10-11.40 

Lokal: Digitalt möte via Teams 

Närvarande: Britt-Marie Halldén, ordf., Uno Axelsson, Gunnel Bengtsson, Kerstin Hellekant, Karin 
Höglund (via mobil), Jan Magnusson, Barbro Ohlson (via mobil, 10.10-10.50),  

Frånvarande: Broney Skogström, Karl-Axel Sjöblom. 

 

§1) Mötet öppnas av ordföranden. 

§2) Dagordningen godkänns. 

§3) Till protokolljusterare väljs Uno Axelsson. 

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

 

§5) Ekonomi- och medlemsrapport 
 
Vi har cirka 185.000 kronor i kassan 

Vi har en god ekonomi i dagsläget. Det har inte blivit några inkomster sedan senaste styrelsemötet då 
ingen aktivitet registrerats som gett sådana. Ett par smärre utgifter har bokförts. 

Vi har 372 medlemmar.  

 

§6) Hösten 2020 

Nästa styrelsemöte kommer att inträffa på Wärenstams i fysisk form. Lokalerna är så pass stora att vi 
förhoppningsvis kan hålla avstånd och följa FHM:s rekommendationer. En timma innan styrelsemötet 
kommer Barbro, Kerstin och Bengt-Göran att gå igenom tekniken i lokalen. 

Beslut: Nästa styrelsemöte hålls på Wärenstams onsdagen den 2020-09-30 kl. 15.00 

Den första studiecirkeln börjar fredagen den 2020-10-02 i fysisk form på Wärenstams. 

Under cirklarna kommer vi i styrelsen att ställa upp som värdar för att se till att alla håller FHM:s 
rekommendationer. Det kommer tyvärr inte att serveras något kaffe. Värdarna skall också se till att 
allt fungerar, att lokalerna låses och ljuset släcks när studiecirkeln är klar.  

Värdar: 

Torsdagar och fredagar – Barbro, med Uno som reserv på fredagar. 

Måndagar och onsdagar – Kerstin, med Jan som reserv på måndagar. 



Tisdagar – Gunnel en heldag med två konsekutiva cirklar. 

Diskuterades problemet med nycklar. I samband med styrelsemötet den 2020-09-30 kan nycklar 
kvitteras ut till Wärenstams lokaler. Det behövs fyra nycklar. Reserven behöver kontakta den som har 
nyckel. Ronny har nycklar till Simonsland för den som behöver rekvirera en sådan. 

Ansökningar om bidrag till Sparbanksstiftelsens fond bör vara inne senast måndag 2020-09-14. 

Vi söker ekonomiska medel dels för en guideutrustning (högtalaranläggning) (Britt-Marie) och dels till 
seminariedagen Borås 400 år (Jan). Britt-Marie och Jan kontaktar varandra för ansökningarna och för 
att skaffa den senaste ekonomiska årsredovisningen.  

Nästa aktivitet blir ytterligare en promenad med stadsantikvarie Fredrik Hjelm. Då bör han få ett 
”träd” som gåva. Karl-Axel har dessa. Likaså bör stadsträdgårdsmästare Anton Spets få ett träd.  

Beslut: Även föredraget i oktober månad ställs in och ersätts med en 
utomhusaktivitet. Lennart och Marita Wasling tillfrågas om de skulle vilja genomföra 
någon vandring eller annat arrangemang. Jan kontaktar dem. 

I Immanuelskyrkan finns utrustning för inspelning av föredrag om vi skulle vilja göra sådana. Jörgen 
Larsson kanske skulle kunna spelas in till medlemsmötet.  

Beslut: Vi kontaktar Immanuelskyrkan för att förhöra oss om kostnader och hur 
inspelade föredrag genomförs praktiskt. Återkommer med tidpunkt för mötet.  

Det finns SU-föreningar som har e-ombud som hjälp till medlemmarna. Vi kanske borde ha en sådan. 
Kerstin påpekar att från och med april i år har Borås kommun gratis teknisk support för de som är 
över 65 år. Vi avvaktar med e-ombud. 

Säkerhetsföreskrifter angående covid-19 under studiecirklarna diskuteras.  

Beslut: Gunnel tar ansvar för att köpa handsprit, munskydd, pappershanddukar och 
toapapper till föreläsningarna på Wärenstams. De skall vara tillfinnandes den 2020-09-
30. 

Diskuteras hur betalning bör ske när vi återigen håller föredrag med fysisk närvaro. För att minska 
smittspridning vid långa köer till betalning, föreslås att alla betalningar skall göras på nätet innan 
föreläsningen börjar.  

Beslut: Vid kommande föreläsningar med fysisk närvaro skall betalning ha skett på 
nätet innan föreläsningen börjar.  

 

§7) Våren 2021 

Uno informerar om ett mejl han sänt ut om en föredragshållare, Görrel Espelund, som vill tala om 
Vita afrikaner - en resa i tid och rum. Vi lägger till detta i föredragsbanken. Elisabeth Goldstein har 
meddelat att hon gärna kommer till våren. Hon är intresserad av att spela in ett föredrag. 

Beslut: Efter oktober månad utvärderas höstens studiecirklar och först då tar vi 
ställning till hur vi skall göra till våren.  

Seminariedagen Borås400 2021-02-27, kanske blir en virtuell tillställning. Vi bör även i detta 
sammanhang undersöka hur inspelningar och direktstreaming fungerar från Immanuelskyrkan.  

 



§8) Avrapporteringar 

Inga nya avrapporteringar. 

Beslut: Meddelande till medlemmarna om höstens aktiviteter skickas ut via mejl. Ett 
nytt datum för anmälan till stadsvandring medföljer. Dessa meddelanden delas upp i 
tre mejl. 

Det första blir ett välkomstbrev till höstens aktiviteter och kommer dessutom att bjuda in till 
anmälan till stadsvandring.  

Det andra kommer att informera om höstens studiecirklar och när det är dags att anmäla sig. 

Det tredje blir en medlemsenkät sammanställd av Uno. 

 

§9) Övriga frågor 

Kerstin påpekar att kalendariet med information om vad som händer i olika föreningar är väldigt tom 
i Borås Tidning för tillfället. Vi bör informera om vår verksamhet. Jan får i uppdrag att ta bilder under 
kommande stadsvandringar.  

Information skall mejlas till viisjuharad@bt.se 

 

Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

…………………………………………………………… 

Uno Axelsson (justerare) 

 

 

 


