
Protokoll fört vid Senioruniversitetets Borås styrelsemöte 

 

 

Datum: 2020-10-20 

Tid: 10.15-11.45 

Lokal: Teams – videomöte. 

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

Frånvarande: Broney Skogström, Gunnel Bengtsson. 

 

§1) Mötet öppnas av ordföranden. 

§2) Dagordningen godkänns med två tillägg under §9. 
Besök från SU Kungsbacka och Varberg samt Guideutrustning. 

§3) Till protokolljusterare väljs Karin Höglund. 

§4) Det föregående protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§5) Ekonomi- och medlemsrapport 
 
Vi har cirka 207.000 kronor i banken. 

Vi har 388 medlemmar.  

De flesta som går i studiecirklarna har betalat sina avgifter. De som inte har så gjort följer Gunnel 
upp. 

 

§6) Hösten 2020 

Utomhusaktiviteten närmast i tur är en vandring med Lennart och Marita Wasling den 2020-10-22. 
Då denna snabbt blev övertecknad anordnar vi ytterligare en vandring med Waslings den 2020-10-29 
också klockan 10.00. De som inte kom med på den första vandringen får första tjing på nästa 
vandring innan bokningen släpps fri för alla. 

Nästa aktivitet blir en konstvandring med Lena Persson på No Limit Artscape Edition Borås. Den äger 
rum 2020-11-26. Vi kanske måste dubblera den också. Kostnad: 2.500 kronor. I så fall kanske vi kan få 
den till ett lägre pris. 

Medlemsmöte 

Britt-Marie har talat med Jörgen Larsson och han låter sig gärna spelas in till medlemsmötet. Vi kan 
lägga ut en länk till medlemmarna.  

Beslut: Ingen fysisk närvaro på medlemsmötet. Inspelning sker i därför lämplig lokal, 
ännu icke beslutad. 



Britt-Marie undersöker om det går att spela in hos QuickIt. De har lämplig utrustning. Beslut tas på 
nästa styrelsemöte. 

Studiecirklar 

Lokalerna på Wärenstams har fungerat bra i coronahänseende. Det går att hålla socialt avstånd. 

Det har däremot varit besvärligt att anpassa tekniken när det gäller musikcirklarna. Mycket 
teknikstrul har varit irriterande. Kaffe har ordnats till de som inte haft med sig eget. 

De som ställt upp som värdar från styrelsen tycker att värdskapet fungerat bra.  

Just nu är det som mest intensivt med studiecirklarna. De kommer att vara avklarade i november 
utom ett par stycken. 

Bernt-Olov Klingesten börjar en specialvariant av Tysk konversationskurs den 2020-10-21. Han 
skickar ut uppgifter till deltagarna, som de får svara på och på så sätt klarar de sig undan 
coronasmitta.  

Det WiFi som finns på Wärenstams har bara tillfällig tillgång till nätet. Efter en viss tid kastas man ut. 
Det orsakar en del stress. Karl-Axel kommer och hjälper till på fredag 2020-11-23. Diskuteras behovet 
av en ny dator att använda under studiecirklarna. De vi har är antingen upptagna eller för gamla. 

Beslut: Vi köper in en ny PC. Karl-Axel gör inköpet. 

Vi diskuterar att ta en städdag någon gång i december för att göra fint efter studiecirklarna på 
Wärenstams. Dag och tid beslutas på nästa styrelsemöte. 

Beslut: Nästa styrelsemöte är inplanerat till 2020-11-17 klockan 10.00 

 

§7) Våren 2021 

Folkuniversitetet kanske kommer att flytta från Simonsland från årsskiftet. Det är inte klart än vart 
flytten går i så fall. Vi kan således inte diskutera lokaler för våren ännu. 

Diskuteras om Senioruniversitetet Borås skulle kunna stanna kvar på Simonsland. Det kan emellertid 
bli svårt att bryta sig ut ur Folkuniversitetet då vi organisatoriskt tillhör dem och får använda deras 
lokaler. 

Studiecirklar 

Diskuteras om vi kan vara kvar på Wärenstams efter nyår. I så fall kanske vi kan utöka antalet 
studiecirklar med Tysk konversation och Engelsk konversation. Kerstin tar kontakt med Bernt-Olov 
Klingesten. I så fall blir kursutbudet samma som under hösten plus två tillägg. 

Beslutas: De som gått den tyska konversationskursen under flera terminer får förtur 
att anmäla sig. Denna kurs kommer läggas upp som en fortsättningskurs. Det kommer 
att krävas ett par terminers tidigare deltagande i kursen. En nybörjarkurs kan kanske 
också erbjudas. 

Vad gäller datorkurser har Borås Stad erbjudit en iPad till alla över 75 år. Då ingår också 8 timmars 
information och stöd per år. Vi bör skicka information till våra medlemmar om detta. 

Uno undrar om Folkuniversitetet vill ha vårt vårprogram före jul. Britt-Marie undersöker detta. Uno 
är nästan klar med sammanställningen av höstens cirklar på ett excelark.  



Föreläsningar 

Diskuteras formerna för föreläsningarna. 

Beslut: Vi satsar på digitala utsändningar av inspelade föreläsningar. De kommer också 
att ges i fysisk form för ett begränsat antal åhörare enligt FHM:s rekommendationer 
och spelas in på plats för senare åtkomst av våra medlemmar över nätet. 

Daniella Rosvall och Elisabeth Goldstein kan tänka sig utföra inspelade föreläsningar. Uno kontaktar 
dem för att förhöra sig närmare.  

Vi har ju tidigare beslutat om att satsa på lokala förmågor för att hålla kostnaderna nere då 
inkomsterna blir begränsade med endast 50 åhörare. Se föregående protokoll. 

Seminariedagen 

Vi har fått en mycket förmånlig offert från Kuben på 450 kr/tim under en heldag. Tillkommer kaffe, 
men teknik och goda föreläsningsmöjligheter finns. Dagen ligger fast till 2021-02-27. 

Beslut: Offerten från Kuben antas och Jan arbetar vidare med detta. 

 

 

§8) Avrapporteringar 

Beslut: Vår roll-up ställer vi på Wärenstams och vår informationsbroschyr läggs ut där 
under tiden studiecirklarna pågår om Jan Öjmertz och Bengt-Göran Johansson tillåter 
detta. 

Vi diskuterar att ge Bernt-Olov Klingesten en BT-bukett. Dels hedrar vi hans 22 år som cirkelledare, 
dels kanske vi kan intressera Borås Tidning att skriva om oss. Det är ju annars väldigt svårt för ideella 
föreningar att väcka något intresse hos journalister.  

 

 

§9) Övriga frågor 

Studiebesök 

Werner Åberg i Kungsbacka Senioruniversitet, som även är representant för Varberg har kontaktat 
Britt-Marie. De vill komma för att se på programmet Mina aktiviteter. De vill också gärna diskutera 
vårt samarbete med FU. 

Vi beslutar att erbjuda två datum i november.  

1) Möte den 2020-11-12 klockan 09.00. Alla som kan och vill kan vara med på mötet. 

2) Möte efter nästa styrelsemöte den 2020-11-17 klockan 13.00. 

De är välkomna något av dessa datum. 

Guideutrustning 

Vi har fått pengar från Sparbanksstiftelsen till en guideutrustning. Britt-Marie har undersökt vilket 
fabrikat som kan komma i fråga. 



Vi har fått två erbjudanden. Ett från Strong Boys och ett från Whispers. Utrustningen från Whispers 
består av 34 enheter till åhörarna och en till guiden. Utrustningen från StrongBoys består av en 
apparat till åhörare och en till guiden. 

De måste spritas och laddas mellan varje användande. Hur lång laddningstiden är måste undersökas. 
Vi får införa rutiner för handhavandet.  

Jan tar emot testutrustningen och ber våra guider på stadspromenaderna att använda dem för 
teständamål. Första gången kanske blir 2020-10-29 med Waslings om utrustningen hinner komma 
fram till dess. 

 

 

 

Mötet avslutades av ordföranden. 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Karin Höglund (justerare) 

 

 

 


