
Protokoll fört vid Senioruniversitetets Borås Styrelsemöte 

 

 

Datum: 2020-11-30 

Tid: 10.15-11.30 

Lokal: Digitalt möte via Teams. 

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

 

§1) Mötet öppnas av ordföranden. 

§2) Dagordningen godkänns. 

§3) Till protokolljusterare väljs Karl-Axel Sjöblom. 

§4) Föregående protokoll föreligger inte. 

 

§5) Ekonomi- och medlemsrapport 

Vi har 390 medlemmar.  

Vi har cirka 192.000 kronor i kassan. Vi kommer förmodligen att få ett ganska betydande överskott, 
men resultatet är avhängigt av vad vi får från Folkuniversitetet. 

 

§6) Hösten 2020 

Medlemsmöte: 

Förra styrelsemötet beslutade vi att alla skulle spela in en liten kort hälsning till medlemsmötet, men 
nu ändrar vi detta. 

Beslut: Britt-Marie tar hand om medlemsmötet digitalt helt ensam. Kerstin hjälper till 
med innehållet och Uno hjälper till med en presentation av medlemsenkäten från i 
höstas.  

Inspelningen sker med hjälp av Robin Lindvall på företaget Quick IT. 

 

§7) Våren 2021 

Medlemsavgiften: 

Flera Senioruniversitet i Sverige tar inte ut någon medlemsavgift nästa år för att behålla antalet 
medlemmar.  

Beslut: Vi beslutar att ta ut halv medlemsavgift för nästa år och presenterar detta för 
årsmötet i mars. 



Ersättningen från Folkuniversitetet baseras på antalet inrapporterade timmar. Det blir färre 
inrapporterade timmar i år än förra året.  

Vi diskuterar en omförhandling av avtalet med Folkuniversitetet. Till den ändan kan det under våren 
behöva utredas hur avtalet lyder. Karl-Axel tar på sig att ta fram grundläggande uppgifter om 
Folkuniversitetet. 

Föreläsningar / Vandringar: 

Styrelsen diskuterar att köpa in 8 digitalt inspelade föreläsningar från Senioruniversitetet i Uppsala. 
Vi har erhållit uppgifter om priser, innehåll med mera från Per Olof Osterman i Uppsala. 
Föreläsningarna skulle kosta 5.000 kronor enligt uppgift. Senioruniversitetet i Norrköping har köpt in 
dessa föreläsningar och varit mycket nöjda med dem. Vi måste hålla oss under 32.000 för att det inte 
skall bli momspliktigt.  Föreläsningarna kan ligga ute mellan en vecka till fjorton dagar för att ge tid åt 
alla att se dem. Det krävs lösenord för att komma åt dem. De blir fritt tillgängliga för våra 
medlemmar, men inte för några andra.  

Beslut: Vi köper in 8 föreläsningar. Vi tar inte betalt för dem. Vi lägger ut dem under 
våren. Uno tar kontakt med Per Olof Osterman.  

Vi företar inga vandringar under vintern. Det är för halt och besvärligt för vår målgrupp.  

Studiecirklar: 

Vi bör göra en undersökning om hur stort intresset är för digitala studiecirklar.  

Studiecirkeln Book Club körs den 2020-12-10 i digital form om alla lyckas koppla upp sig. Jan 
medverkar som stödperson.  

Kerstin och Barbro räknar inte med att komma igång med några studiecirklar före månaden mars 
2021. 

Seminariedagen: 

På grund av det allvarliga läget med coronapandemin i landet skjuts seminariedagen i samarbete 
med Borås400 upp till den 2021-09-08. Den skulle hållits 2021-02-27, men det blir omöjligt att ordna 
en seminariedag med fysisk närvaro. Seminariedagen är alldeles för omfattande för att sändas via 
skärm.  

Jan tar kontakt med Iréne Arvidsson på De sju häradernas kulturhistoriska förening, då det är denna 
förening som står som värd och organisatorisk ram för Borås400.  

 

§8) Avrapporteringar 

Det kan vara bra att ha ett foto på oss alla i styrelsen på hemsidan. 

Beslut: Var och en skickar in ett foto på sig själv för publicering på hemsidan.  

Jan skall träffa Karl-Axel på Simonsland 2020-12-02 klockan 11.00 för ett test av guideutrustningen. 
Vi beslutar om vilken utrustning vi skall köpa in.  

 

§9 Övriga frågor 

Zoomutbildningen: 



Ronny Turesson håller i en utbildning i kommunikationsplattformen zoom. Kerstin håller i anmälan av 
olika cirkelledare och styrelsemedlemmar som vill vara med i denna genomgång.  

Lokaler på Simonsland: 

Sofie Nelsén är verksamhetschef på Träffpunkt Simonsland. Karl-Axel undersöker förutsättningarna 
för att vi i Senioruniversitetet skall kunna vara kvar på Simonsland.  

Diskuteras de olika bidrag vi får eller kan få från Borås stad och Folkuniversitetet.  

2020-12-18 är flyttdatum från Simonsland till de nya lokalerna på Alingsåsvägen 6. Britt-Marie tar på 
sig att packa ned de saker vi har på kontoret och förbereda flytten.  

Diskuteras att städa efter oss på Wärenstams, men det bedöms mindre viktigt då vi alltid lämnar 
lokalen städad efter varje studiecirkel och man nu skall börja måla i lokalerna.  

 

Nästa styrelsemöte är i januari nästa år – 2021-01-19. 

 

§ 10 Mötet avslutas av ordföranden. 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

…………………………………………………………… 

Karl-Axel Sjöblom (justerare) 

 

 

 


