
Protokoll fört vid Senioruniversitetets Borås Styrelsemöte 

 

 

Datum: 2021-01-19 

Tid: 10.05-11.30 

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 Broney Skogström. 

§4) Föregående protokoll föreligger ej och kommer att granskas vid nästa styrelsemöte. 

 

§5) Ekonomi- och medlemsrapport 

Vi har 392 medlemmar. Vi har fått två nya medlemmar trots att vi inte har reguljär verksamhet. Vi 
diskuterar medlemsregistret i relation till de dödsfall som inträffat under året. Det finns inget bra sätt 
att maskinellt reglera detta. Måste ske med manuellt borttagande.  

Vi har cirka 194.000 kronor på kontot. 30.000 tillkommer från Sparbanksstiftelsen. Vi har haft extra 
kostnader för det digitala medlemsmötet. Hur stort beloppet blir vi får i bidrag från Folkuniversitetet, 
blir klart i slutet av månaden. Det är svårt att beräkna. Vi har goda möjligheter att klara året med 
bibehållen kassa jämfört med förra året.  

Medlemsavgifter: Alla nya går in med tvåhundra kronor för helåret 2021. 

 

§6) Vars och ens viktigaste erfarenheter av 2020. 

Uno – Vi måste alltid ha en plan B. Det är viktigt med kontakt med medlemmarna. Veckobreven i 
höstas var uppskattade. Vi bör fortsätta med brevutskick via mejl och i pappersform till de som inte 
har mejl.  

Karin – Naturen är väldigt viktig för våra medlemmar. Vi borde kunna ordna guidade turer i 
Annelundsparken till våren. Tema: Från knopp till utslagen blomma.  

Gunnel – Den samlade bilden blev att medlemmarna vill att det skall hända saker. Naturpromenader 
var uppskattade. Digitala möten är ju bra, men att träffas rent fysiskt är viktigt.  

Barbro – Att vara på Wärenstams med vissa studiecirklar var kul. Barbro går på en kurs i italienska på 
Senioruniversitetet i Uppsala. De har 42 digitala kurser bara i språk. Det finns ett 
klassifikationssystem för språkkurser vilket Uppsala använder och som vi borde applicera.  

Kerstin – Det finns inte mycket att lägga till vad som redan sagts. Promenader och natur är viktigt. 



Broney – påpekar att vi alla har kommit upp i den ”sköra” åldern. Att vårda sin hälsa är viktigt för vår 
målgrupp. Promenader, teater och konserter är viktiga evenemang när livet återgår i sina normala 
fåror. Det är bra att ha olika teman och ämnen i våra digitala föreläsningar, men det känns 
problematiskt. Det är tröttsamt att sitta och stirra på en skärm.  

Jan – Idén om vårpromenader med temat att våren anländer känns bra. Seminariedagen skulle aldrig 
blivit någon succé om vi hade stått fast vid datumet 2021-02-27. Det känns bra att flytta på den till 
hösten då förhoppningsvis en stor del av vår målgrupp hunnit vaccinera sig mot viruset SARS-CoV-2. 
Hoppas att vaccinet biter på nya mutationer också! 

Britt-Marie – Kan man se vilka som öppnar sina mejl på e-postaktiviteten? Kan vi inte ringa runt till de 
inaktiva? Det vore roligt att öppna upp för ett diskussionstillfälle bland åhörarna till ett digitalt 
föredrag man just varit på.  

Karin påpekar att den som håller i gruppdiskussionen måste kunna strukturera en debatt. 

Vi har dålig koll på de som har svårt att komma in på datorn. Det är frapperande många som inte 
läser sina mejl. Ungefär 70% av våra medlemmar öppnar sina mejl och läser dem. Kerstin påpekar att 
det är en bra siffra! Vi skulle kunna skicka SMS till de som inte öppnar sina mejl. Kostar mindre än 
brev. 

Beslut: Vi skickar SMS till de som inte har mejl. Vi skickar månadsbrev till 
medlemmarna och Britt-Marie håller i dessa utskick.  

Broney påpekar att månadsbreven skall vara informationsbrev, men gärna med en personlig ton. 

Ronny skapar en licens genom Folkuniversitetet på plattformen zoom, till var och en av oss i styrelsen 
samt alla cirkelledarna. 

Cirkelledarna har gått kurs i zoom och det blir kanske nödvändigt för en zoomutbildning även för våra 
medlemmar.  

 

§7) Våren 2021 

Digitala föredrag: 

Uno har varit i kontakt med Per Olof Osterman i Uppsala och kommer att få en länk från honom till 
de föredrag vi köpt in. Vi tycker att de vanliga torsdagarna även passar bra till de digitala 
föreläsningarna.  

[Beslut enligt följande har tagits per capsulam: ”Jag (Uno) har kommit överens med P-O Osterman, 
USU, att vi får tillgång till deras 8 föreläsningar under våren. Alla är kanske inte så intressanta för oss, 
men det var lättast att köpa ett paket. Vi får en länk som går till en YouTube-kanal. Vi sänder denna 
länk till våra medlemmar som kan streama föreläsningen på sina datorer, dock ej spara dem. Varje 
föreläsning ligger kvar 14 dagar. För detta betalar vi USU 5.000 kr.  Respektive föreläsare får sina 
arvoden höjda med 500 (från 2500 till 3000) kr, tack vare att vi tillkommer.”] 

Den 2021-01-28 debuterar vi med det första föredraget under vårens tema, Miljö och klimat. 
”Utarmning av biologisk mångfald – vad betyder det för människans överlevnad?” Föredraget hålls av 
Torbjörn Ebenhard, disputerad i zoologi med ekologisk inriktning vid Uppsala Universitet. 

Jan håller i en diskussionsgrupp fredagen den 2021-01-05 för de åhörare som gärna vill diskutera 
föredragets innehåll. [Utanför styrelsemötet beslutas senare att Per Flensburg skall vara med i 
diskussionen som sakkunnig.] 



Studiecirklar: 

Vi börjar vårterminen med en digital skrivarcirkel 2021-02-09. Det blir åtta studietillfällen. Kerstin har 
skickat ut ett brev till deltagarna. Det första tillfället blir en lektion i zoom. Studieledaren, Yvonne, 
åker in till de nya lokalerna på Alingsåsvägen 6 och samarbetar där med Kerstin. 

Diskuteras hur vi skall debitera detta och hur vi skall lägga in detta i systemet. 

Vi tänker oss ett möte med cirkelledarna någon gång efter den 2021-02-09, det vill säga efter det 
första mötet med skrivarcirkeln. Vi tänker oss återkommande möten med cirkelledarna. 

Beslut: Vi planerar ett möte med cirkelledarna och de av oss själva i styrelsen som vill 
vara med till 2021-02-19 klockan 10.00-12.00. 

Jan skickar ut en länk till mötet efter att ha fått en licens till Folkuniversitetets zoom av Ronny. 

Kerstin kommer att skriva några rader om studiecirklarna på hemsidan.  

Musikcirkeln planeras under förutsättning att det går att träffas fysiskt. Datum för dessa tillfällen 
skulle i så fall inträffa under april och maj.  

 

§8) Hösten 2021 

Seminariedagen Borås400: 

Seminariedagen har flyttats från söndagen 2021-02-27 till onsdagen 2021-09-08 mellan klockan 
09.00 och 16.00. 

Vi har fått samma villkor från Navet Science center under september, som vi redan utlovats för 
seminariedagen i februari. Bekräftat av Anita Holmqvist som har hand om bokningarna på Navet. 

Överenskommelsen gäller det tidigare offererade priset för hyra av KUBEN – 450 kr/timme plus 
moms. Mikrofon, projektor, hörslinga och projiceringsduk ingår. Fast scen. Stolar i biosittning för ca 
200 åhörare. Lokalen utrustas till en hybridarena så i det finns möjlighet att sända arrangemanget 
samt spela in, vilket kostar extra.  

Jan har varit i kontakt via mejl med de som lovat ställa upp som föredragshållare eller 
paneldebattdeltagare. Sju har svarat att de gärna ställer upp under det ändrade datumet i 
september. Det finns goda möjligheter att engagera fler deltagare i paneldebatterna. 

Beslutas: att skapa en grupp i styrelsen som vill syssla med planeringen av 
seminariedagen. Gruppens sammansättning tas under nästa styrelsemöte. 

 

§9) Avrapporteringar 

PR-gruppen har inte varit aktiv sedan senaste styrelsemöte. Återkommer senare i vår. 

Digitala produkter 

Vi kommer alla i styrelsen, var och en, att få en licens till kommunikationsplattformen zoom. 
Dessutom får alla cirkelledarna var sin licens. Britt-Marie ordnar detta.  

Ronny Turesson hjälper gärna till med praktiska frågor kring zoom.  

 



Kommunikationsutrustningen: 

Vi diskuterar hur många enheter som bör finnas i den utrustning vi kommer att köpa in. Vi anser att 
34 enheter kan vara lagom. Vi måste också skapa rutiner kring rengöring, laddning av batterier med 
mera, så att utrustningen är färdig att använda när den behövs. 

Gunnel tar på sig att sköta om utrustningen med avspritning, laddning med mera.  

Britt-Marie beställer utrustningen, som beräknas kosta 26.000 kronor + moms. 

 

§ 10) Övriga frågor 

Vi beslutar om ett extra möte 2021-02-03 klockan 10.00-13.00. Detta möte skall helt ägnas våra 
upplevelser av året 2020 och hur vi tänker oss att gå framåt i fortsättningen. 

Anteckningar från detta extra möte har förts av Britt-Marie Halldén och bifogas detta protokoll som: 
Bilaga 1. 

 

Mötet avslutas av ordföranden. 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

…………………………………………………………… 

Broney Skogström (justerare) 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 (Bilaga till protokoll 2021-01-19) 

 

Minnesanteckningar från ”workshop” 3/2 kl 10 via ZOOM 

Vi avvaktar folkhälsomyndighetens rekommendationer, som följer efter att vi blivit 
vaccinerade. Hurra! 
 
Viktigt att cirkeln ”Venedig” kan avslutas liksom Anns bokcirkel. 
 
Barbro och Britt-Marie berättar om de nya lokalerna på Alingsåsvägen 6. 
 
9/2 startar ”Skrivarcirkel” digitalt.  
 
Kommunikationsutrustningen har kommit och finns hos Gunnel. Fakturan på cirka 35 000. 
 
Uppmaning att vi är mera aktiva på Senioruniversitetets sida på facebook. 
 
Britt-Marie. Jag meddelar att jag gärna arbetar i styrelsen ytterligare ett år till, men att jag är 
öppen för att överlåta ordförandeposten om någon i styrelsen är intresserad. 
 
Broney meddelar tveksamhet kring fortsatt styrelsearbete.  
 
Karin uppmärksammar att valet av styrelsemedlemmar för två år i taget bör förändras på 
nästa årsmöte så att inte flera av styrelsemedlemmarna lämnar samma år.  
 
Årsmötet planeras digitalt. Britt-Marie förbereder revision.  
 
 
Nästa medlemsbrev skickas ut den 25 februari. Jan skriver, Britt-Marie redigerar brevet med 
tanke på att det ska skickas ut till medlemmar som inte har e-mailadresser. Gunnel 
ombesörjer att breven sedan postas. 

Vandringar: 

Torsdagen den 18/2 kl 10 Rya åsar, Jan och Barbro ansvarar. 

Torsdagen den 18/3 kl 10 Kypegården, 2 grupper (en 2,5 km och en 5 km) 
Barbro och Kerstin ansvarar. 

 Torsdagen 29/4 kl 10 Pickesjön, `Jan och Barbro ansvarar???? 

Annelundsparken 2 tillfällen. Tillfälle 1 torsdag 15/4 kl 10.00. Tillfälle 2 
torsdagen den 20/5 kl 10.00. Karin ansvarar. 

Konstrunda på Norrby med Lena Persson, Torsdagen den 3 juni kl 10. Kerstin 
ansvarar  

8 september seminariedagen.  

 Jan återkommer med uppdrag till oss medlemmar i styrelsen. 



Zoomutbildning för våra medlemmar 

Digital studiecirkel/Zoomutbildning, kanske två omgångar beroende av 
medlemmarnas intresse. Cirkeln ska innehålla 3 tillfällen. Kerstin och Britt-
Marie ansvarar. Ronny tillfrågas.  

Hur hålla kontakten med icke digitala medlemmar?  

Via sms 

Vid datorn Britt-Marie  

 


