
Protokoll fört vid Senioruniversitetets Borås styrelsemöte 

 

 

Datum: 2020-11-17 

Tid: 10.00-12.00 

Lokal: Digitalt möte via Teams. 

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

Frånvarande: Broney Skogström, Karin Höglund. 

 

§1) Mötet öppnas av ordföranden. 

§2) Dagordningen godkänns med fyra tillägg under övriga frågor: 

Adventskalender; Nationella konferensen för Senioruniversiteten i Sverige; Besök på nya lokaler; 
Book Club - studiecirklarna 

§3) Till protokolljusterare väljs Barbro Ohlson. 

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

 

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

Vi har 389 medlemmar. Alltså en medlem ytterligare sedan förra styrelsemötet. 

 

§6) Hösten 2020 

Nya, strängare direktiv rörande coronasmittan i samhället medför följande för oss: 

Promenader: De utomhusaktiviteter vi har planerat genomförs såvida inte ytterligare direktiv 
kommer från FHM (Folkhälsomyndigheten). 

Studiecirklarna: Det här återstår av cirklarna: 

Kursen om Venedig har 2 gånger kvar som kan återupptas när förhållandena lättat; Book Club har 2 
gånger kvar; Kursen om Napoleon har 1 gång kvar; Per Flensburg har 3 gånger kvar; Bengt-Göran har 
1 gång kvar som slopas och deltagarna får 50 kronor tillbaka om det inte blir fortsättning till våren för 
då betalar vi inte tillbaka förrän senare. 

Beslut: Vi ställer in resterande cirklar under året utom Book Club. Studiecirkelledarna 
skall få betalt för alla undervisningstillfällen. 

Vi testar Book Club digitalt den sista träffen den 2020-12-14. 



Notera att: Vid digital undervisning gäller att cirkelledare och deltagare skall vara uppkopplade 
samtidigt för att vi skall få ersättning från Folkuniversitetet. 

Vi bör även i fortsättningen vara på Wärenstams om det är möjligt. Lokalerna känns coronasäkra och 
är luftiga och rymliga. 

Medlemsmöte:  

Jörgen Larsson spelar in sitt föredrag under medlemsmötet tillsammans med företaget Quick IT. 

Styrelsen samlas utanför Lulus konditori för att spela in sin del av medlemsmötet. Vi infinner oss 
personligen hos Quick IT i deras lokal för att spela in de delar som skall sändas under det digitala 
medlemsmötet. Vi träffas vid Österlånggatan 47 och blir då insläppta coronasäkert av Robin Lindvall. 
Kostnad: 800 kronor per timme, sammanlagt 2.400 kronor. 

Inspelningen innebär att styrelsen redogör inför medlemsmötet hur vi har hanterat våren och hösten 
och hur vi tänker oss vårens verksamhet 2021. Britt-Marie ordnar ett körschema för oss alla. 

Medlemsenkäten skall presenteras. 

Uno ordnar tomteluvor till de som så önskar.  

Vi har först styrelsemöte 2020-12-01 kl 10.00 och sedan går vi till inspelningen av vår presentation 
med Quick IT klockan 14.00. 

[Kommentar: Detta ändras sedan utanför detta möte till endast styrelsemöte den 2021-11-30 
klockan 10.00 på grund av coronarestriktionerna. Se § 10.] 

För kommande större föreläsningar och föredrag önskar vi undersöka ett samarbete med 
Sturehallen. Karl-Axel tar kontakt med Immanuelskyrkan. 

Vi tänker oss också att flytten till Alingsåsvägen 6 kanske gör det möjligt med digitala utsändningar. 

 

§7) Våren 2021 

Föreläsningar: 

De första tre månaderna erbjuder vi digitala föreläsningar om möjligt. Den nationella konferensen 
har som tema digitala lösningar, så vi avvaktar med att besluta om vårens föreläsningar tills vi får 
rapport från konferensen.  

Vi får planera en månad i taget. 

Skrivarcirkeln kan planeras digitalt och de individer som deltar får i stället läsa varandras texter som 
digitala dokument. Cirkelledaren avstår emellertid från detta upplägg.  

Förslag framställs att starta en studiecirkel för de lite äldre om ”Att närma sig det digitala”, för de 
som så önskar.  

 

§8) Avrapporteringar 

Inga nya möten har hållits i PR-gruppen. Verksamheten hålls igång, men ligger på sparlåga.  

 



§9) Övriga frågor 

Adventskalender:  

Sven-Olof Krafft och Vassilis Bolonassos har planerat 24 kvartslånga inslag. Det blir en per dag med 
början den första december. Det handlar om musik. Vi har fått en förfrågan om vi kan lägga ut en 
länk. 

Beslut: Vi lägger ut en länk till Adventskalendern. 

Nationell konferens: 

Den nationella konferensen för Sveriges Senioruniversitet hålls fredagen den 2020-11-20. 

Britt-Marie och Kerstin deltar. Det är önskvärt med ett större nationellt samarbete mellan de olika 
Senioruniversitet som existerar.  

Besök på nya lokaler: 

Vi får nya lokaler på Alingsåsvägen 6. Ronny Turesson kommer att vara kvar. Vi upplever att vi 
kommer att sakna Simonsland. Britt-Marie undersöker tillsammans med Karl-Axel förutsättningarna 
för att vara kvar på Simonsland.   

Christina Forssell är förordnad som verksamhetschef. Hon ser Senioruniversitetet som en viktig 
verksamhet. Det känns utvecklande.  

Book Club: – se ovan under §6, studiecirklar. 

 

§ 10 Mötet avslutades av ordföranden. 

Nästa styrelsemöte beslutades till 2020-11-30. Se ovan under §6. 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Barbro Ohlson (justerare) 

 


