
Protokoll fört vid Senioruniversitetets Borås Styrelsemöte 

 

 

Datum: 2021-02-16 

Tid: 10.00-12.00 

Lokal: Digitalt möte via zoom. 

Närvarande: Uno Axelsson (ordf.), Gunnel Bengtsson, Kerstin Hellekant, Karin Höglund, Jan 
Magnusson, Barbro Ohlson, Karl-Axel Sjöblom, Broney Skogström, Britt-Marie Halldén (närvarande 
från 10.30) 

 

§1) Mötet öppnas av ordföranden. 

§2) Dagordningen godkänns, med tillägg i §9. 

§3) Till protokolljusterare väljs Karl-Axel Sjöblom. 

§4) Föregående protokoll godkänns. 

 

§5) Ekonomi- och medlemsrapport 

Vi har 393 medlemmar och en hedersmedlem.  

Vi kommer förmodligen att gå med ett överskott på 40.000 kronor år 2020. Då är inte inräknat 
bidraget från Folkuniversitetet på cirka 25.000. Bidraget är lite svårt att beräkna, men blir ungefär 
hälften av förra årets summa, vilket ligger i linje med vad övriga föreningar har. Ersättningen 
beräknas efter antalet studietimmar. Vi har haft 344 studietimmar. Vi har inte haft några föredrag 
under hösten, men har ökat medlemsavgiften. Vi får å andra sidan inga inkomster under första 
halvåret 2021, då medlemsavgiften för 2021 bara omfattar andra halvåret 2021. Summan blir att vi 
går ungefär jämnt upp jämfört med året innan, vilket får betraktas som ett bra resultat. 

Revision 

Britt-Marie har inte bestämt möte med revisorerna ännu. Två datum beslutas för att tillfråga dem – 
2021-03-05 kl. 13.00 och 2021-03-08 kl. 15.00. De får välja vad som passar dem. Det blir ett fysiskt 
möte eftersom materialet finns i pärmar som måste bläddras igenom. Årsredovisningen måste 
signeras av var och en i styrelsen. Styrelseprotokollen måste också signeras av berörda personer.  

 

§6) Våren 2021 

De nya lokalerna 

Lokalerna ligger i före detta Nilorn Groups lokaler på Alingsåsvägen 6. De ligger högst upp och alla 
som varit där har varit mycket nöjda med dem. De är ljusa, luftiga och väl ljudisolerade.  

Föreläsningar 



Det var cirka 50 personer som loggade in på den första digitala föreläsningen för våren. Den andra 
föreläsningen har hittills haft 8 inloggningar.  

Gunnel vill ha statistik över antalet deltagare. Det är viktigt för rapporteringen till Folkuniversitetet. 
Det kommer att bli svårt att göra de kommande föreläsningarna. De räknas samman med andra 
Senioruniversitet, som också har köpt visningsrättigheter av Uppsala.  

Påpekas att vi kan göra reklam på vår egen hemsida för Per Flensburgs hemsida, där han, enligt 
uppgift, lagt ut den kurs han hade i Senioruniversitetet. Uno kontaktar Per. 

Vi beslutar att inte erbjuda någon extra diskussion efter föreläsningen då intresset härför visat sig 
vara svalt. 

Vandringar 

Den första vandringen för året skall gå på Rya Åsar. Jan och Barbro tar hand om denna promenad. 
Barbro tar kontakt med Borås Stad för att förhöra sig om säkerhetsläget. Vad är vi som arrangörer 
ansvariga för om det händer någon olycka? 

Barbro redogör för hennes och Jans rekognosceringspromenad på Rya Åsar och hur vi upplevde 
svårighetsgraden.  

Kerstin och Barbro har hand om nästa promenad vid Kypesjön. 

Vi ombeds att inte glömma av att lägga upp bilder och en berättelse om varje promenad på vår 
facebooksida.  

Studiecirklar 

Kerstin och Yvonne tog sig till Folkuniversitetets nya lokaler på Alingsåsvägen 6 och fick hjälp av 
Ronny och Sandra för att sätta igång skrivarcirkeln digitalt. Med hjälp av zoom fick man instruera om 
hur man arbetar med plattformen och hur man kommunicerar på bästa sätt. Denna första gång tar vi 
inte betalt utan deltagarna betalar för de kommande åtta gångerna. En person som tidigare avböjt 
deltagande visade sig vilja vara med i skrivarcirkeln. Det kommer säkert att fungera digitalt. 

Cirkelledare Leif Eriksson känner också att han skulle vilja pröva med en engelsk konversationskurs 
senare i vår, kanske till mars. Sex deltagare är minimum för att en kurs skall starta och det finns bara 
fyra deltagare i kursen. Vi känner att vi har råd att experimentera lite i vår.  

Det kan också kännas bra att ha åtminstone ett par cirklar på hemsidan så att det syns att det finns 
verksamhet. Nu ser det lite tomt ut. 

Musikcirkeln med Sven-Olof Krafft ligger också i startgroparna, så fort FHM ger klartecken för ett 
större antal individer att kunna träffas fysiskt. Det blir förmodligen inte i vår. 

Månadsbreven 

Vi fortsätter med månadsbreven som utskick till medlemmarna. Februari månad skriver Jan och mars 
månad tar Kerstin hand om.  

Cirkelledarmötet 

Kerstin har skrivit till alla cirkelledarna men bara fått tre svar. En påminnelse är utskickad och mötet 
kommer att äga rum 2021-02-19 kl. 10.00. Jan skickar ut länk till alla cirkelledare och övriga i 
styrelsen, som önskar vara med på mötet. [Detta ändras senare via mejl till att Kerstin skickar ut länk 
och inbjudan till mötet.] 



Årsmötet 

Årsmötet är planerat till den 2021-05-25. Vi beslutar att köra samma modell för årsmötet som förra 
året då information skickades ut till medlemmarna om hur vi tänkte oss den kommande styrelsen 
och verksamhetsberättelsen presenterades. Broney är den enda som inte ställer upp till omval. Hon 
hjälper gärna till om vi behöver en extra hand. Övriga ställer upp till omval. Förslag på vilka som skall 
väljas på två år och vilka som skall väljas på ett år skall vara klart till årsmötet. 

Om någon har invändningar mot hur styrelsen skött sig, så finns alla möjligheter att skicka in ett mejl 
som vi då svarar utförligt på.  

Medlemsmötet 

Medlemsmötet är bestämt till 2021-05-06 klockan 10.00. Vi bestämmer oss för att bjuda in Eva Salin 
att tala om Naturens betydelse för hälsan. Det är ett ämne hon talat om tidigare. Det känns väsentligt 
och passar dessutom vårens tema i föreläsningsserien – Miljö och klimat. Hon talar ungefär 40 
minuter. Hon får 3.000 kronor i arvode plus moms. 

 

§7) Hösten 2021 

Föreläsningar 

Det känns alldeles för tidigt att försöka planera något som helst i dagsläget. 

Studiecirklar 

Vi vet ännu inte hur FHM kommer att förhålla sig under hösten. Vi gör inga planer nu. 

Seminariedagen 

Seminariedagen har flyttats från februari till onsdagen 2021-09-08. 

Vi bildar en liten grupp som får ansvar för var sitt inslag under dagen. Temat är övergripande – Borås 
i framtiden. Hela fyrahundraårsfirandet Borås400 har siktet inställt på framtiden. Gruppen består av 
Britt-Marie, Gunnel, Kerstin, Karin, Karl-Axel och Jan. 

Jan tar hand om Alexandra Fried, som håller det första föredraget. 

Karin tar hand om Lena Kvist, som håller det andra föredraget under dagen. 

Gunnel och Kerstin tar hand om ett panelsamtal mellan fyra personer under temat: Att bo lokalt men 
leva globalt. Den enda som finns tillfrågad under denna programpunkt är Michaela Faily, så här 
behövs tre personer ytterligare.  

Efter lunch kommer föredrag nummer tre som hålls av Lars G. Strömberg som Karin tar hand om. 

Föredrag nummer fyra hålls av Lena Sjöberg, som Karl-Axel tar hand om.  

Seminariedagen avslutas med en paneldiskussion mellan fyra företagsledare: Hanna Lassing, Paul 
Frankenius, Mathias Svensson och Mats Alfredsson. Jan och Britt-Marie tar hand om denna grupp. 

Samtliga nämnda deltagare har kontaktats och har kunnat flytta sitt engagemang till september. 
Vidare planeringsmöten med mera kommer under våren. 

 

§8) Avrapporteringar 



PR-guppen 

Inget nytt att rapportera. 

Digitala produkter 

Karl-Axel tar kontakt med Immanuelskyrkan för att förhöra sig om inspelningar av föredrag. 

Guideutrustningen / Kommunikationsutrustningen har anlänt och finns hos Gunnel. Den är laddad 
och klar. Det måste finnas något låst utrymme i Folkuniversitetets lokaler för att vi skall kunna 
förvara den där.  

 

§ 9) Övriga frågor 

Uno har försökt på flera sätt att kontakta de som inte öppnar sina mejl. Efter en del uteslutningar av 
olika felmöjligheter kom Uno fram till att det var 26 personer kvar som inte kunde påvisas ha öppnat 
sina mejl. Det var bara 18 av dessa som hade giltigt telefonnummer. Efter att ha skickat ett SMS till 
dem var det två som öppnat detta och 16 som det inte kommit någon reaktion från. Åtta stycken 
visade det sig vara svårt att nå fram till på annat sätt än via snigelpost till deras hemadresser.  

Det är svårt att veta hur vi skall nå fram med vår information till de som har e-post om de inte 
öppnar sina mejl. 

Vi beslutar att skicka ett ”träd” – det vill säga ett brev som talar om att vi betalat för ett träd i Vi-
skogen – till föreläsarna från Uppsala även om vi inte träffat dem fysiskt. Som ett bevis på 
uppskattning från Borås. Karl Axel Sjöblom svarar för dessa utskick. 

Möte 

Britt-Marie har kallats till ett externt möte den 2021-03-02, med verksamhetschefen i 
Folkuniversitetet Region Väst – Carolina Harvonen. Det blir ett digitalt möte med flera ordföranden i 
olika organisationer. Britt-Marie kommer att få aktuell information, nuvarande regelverk presenterat 
samt ventilera vårt avtal med FU. Britt-Marie önskar inspel från övriga styrelsen om saker att ta upp 
under detta möte. Senioruniversiteten i Sverige har väldigt divergerande lokala avtal. 

 

 

Mötet avslutas av ordföranden. 

 

 

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

Uno Axelsson (ordförande)   Jan Magnusson (sekreterare) 

 

 

…………………………………………………………… 

Karl Axel Sjöblom (justerare) 


