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Protokoll fört vid Senioruniversitetets Borås Styrelsemöte 

 

 

 

Datum: 2021-03-16 

Tid: 10.00-12.10 

Lokal: Digitalt möte via zoom. 

Närvarande: Britt-Marie Halldén (ordf.), Uno Axelsson, Gunnel Bengtsson, Kerstin Hellekant, Karin 
Höglund, Jan Magnusson, Barbro Ohlson, Karl-Axel Sjöblom, Broney Skogström, (lämnar mötet efter 
10 min.), Christina Sildenstedt (adj.), Monica Hammarnäs (adj.) 

 

§1) Mötet öppnas av ordföranden. 
Mötet inleds med att Broney tackar för sig. Hon ställer inte upp till omval. En presentationsrunda. 
görs för de blivande styrelsemedlemmarna som är adjungerade till detta möte.  

§2) Dagordningen godkänns. 

§3) Till protokolljusterare väljs Uno Axelsson. 

§4) Föregående protokoll godkänns med följande justering. 

Meningen under §6 ”Årsmötet är planerat till den 2021-05-25.” justeras till ”2021-03-25”. 

 

§5) Ekonomi- och medlemsrapport 

Vi har 396 medlemmar och en hedersmedlem.  

Det finns cirka 185.000 kronor sammanlagt på våra konton i banken.  

 

§6) Våren 2021 

Nya lokaler 

Vi har nu flyttat in i lokalerna på Alingsåsvägen 6. På frågan varför vi flyttat blir svaret: Vi följer 
Folkuniversitetet och våra tidigare lokaler på Simonsland är främst till för de föreningar som får 
bidrag från Fritids och Folkhälsonämnden i Borås. Det får inte vi och heller inte Folkuniversitetet. 

Sandra Olofsson, som är ny verksamhetschef på FU erbjuder oss att få platser för deltagande i de 
kurser där det finns platser över. Vi får då möjlighet att erbjuda våra medlemmar platser på FU:s 
kurser till våra priser. Det är synnerligen förmånligt. Vi ser en klar förbättring i lokalerna och 
samarbetet med FU. Ännu har vi inte fått några koder eller nycklar. 

Årsmöte 

Vi ordnar ett liknande årsmöte som förra året. Det blir digitalt, med kallelse via mejl. Alla handlingar 
är klara och kallelsen utskickad. Årsmötet hålls den 2021-05-25. Det har kommit en kommentar från 
medlem som inte är nöjd med kommunikationen till medlemmarna.  
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Revisionen 

Revisionen hölls hemma hos Gunnel Bengtsson (kassör). Närvarande var Lennart Wasling och Karin 
Höglund förutom kassören Gunnel. Lennart W. hade en synpunkt på protokollen. Han önskade tydlig 
sidnumrering med angivande av totalt antal sidor i protokollet.  

Medlemsmöte 

Tidpunkten är bestämd till den 2021-05-06. I år blir det inget fysiskt medlemsmöte. Det blir ett 
zoommöte i stället med så många som kan koppla upp sig närvarande. Ett föredrag hålls av Eva 
Sahlin, miljöpsykolog: ”Naturen som läkande kraft”. Se även föregående protokoll. 

Vi kommer också att presentera höstens arbete. Vi måste ha klart programmet till dess. Om 
Folkuniversitetet måste ha vårt program för tryckning vet vi inte ännu.  

Vi tänker oss de första cirklarna i oktober. Klarare besked kommer efter möte med cirkelledarna.  

Medlemsbrev 

Kerstin skriver nästa medlemsbrev till våra medlemmar och ombeds ha med några rader om 
medlemsmötet. 

Digitala föreläsningar 

Det finns några ytterligare från Uppsala i vår. Det går tyvärr inte att få några uppgifter om hur många 
som ser de olika föreläsningarna vid SU Borås, då tre ytterligare SU i landet som köper dessa plus 
Uppsala självt, räknas samman i en och samma åhörarskara. Det går bara att se totala antalet. Vi 
tycker att det skulle vara bra att få feedback från våra medlemmar om hur de digitala föreläsningarna 
har tagits emot.  

Beslut: Uno skapar en medlemsenkät för att utvärdera de digitala föreläsningarna. 

Ett kort med träd i Vi-skogen skickas till föredragshållarna som tack från Senioruniversitetet i Borås.  

Vassilis Bolonassos erbjuder oss föreläsningar veckan efter påsk. Det blir musikpresentationer ur tidig 
musikhistoria, rörande påskmusiken, i fyra avsnitt. 

Beslut: Vi lägger upp länkar till Bolonassos föreläsningar på vår hemsida. 

Vandringar 

Nästa promenad sker den 2021-03-18 klockan 10.00 och inträffar vid Kypesjön. Två rundor kommer 
att erbjudas, en på fem kilometer och en på två och en halv kilometer. Barbro och Kerstin tar hand 
om promenaderna.  

Promenaden därefter sker torsdagen 2021-04-29, klockan 10 runt Pikesjön. Jan och Barbro 
ansvarar för denna promenad, som också kommer att ske i två olika svårighetsgrader. 

Därefter; Annelundsparken 2 tillfällen. Tillfälle ett; torsdag 2021-04-15, kl 10.00. Tillfälle två; 
torsdagen den 2021-05-20, klockan 10.00. Karin ansvarar. 

Karin meddelar att Anton Spets kanske bara kan var med under en av promenaderna. Det är 
mycket att göra för honom under våren.  

Dessutom planeras en konstrunda på Norrby med Lena Persson, Torsdagen den 2021-06-03, 
klockan 10. Kerstin ansvarar  
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Studiecirklar  

Två digitala studiecirklar kommer att hållas. En skrivarcirkel med Yvonne Granqvist-Schultz 
och English Bookclub med Ann Cullinane. Den ena hölls i måndags och den andra igår (från 
vårt mötesdatum räknat). Det uppstod kommunikationsproblem på Folkuniversitetet i våra 
nya lokaler. Kursledarna blev utkastade ur uppkopplingen efter fyrtio minuter. 

English Bookclub kanske inte får tillräckligt med deltagare – sex är minimiantalet. Sista 
anmälningsdag är 2021-03-17. De två första tillfällena blir digitala och vi ser dem som 
undervisning i zoom och anpassning till digitala verktyg.  

Beslut: Vi genomför kursen trots att inte alla platser fyllts. 

Både Sven-Olof Kraffts musikcirkel och Bengt-Göran Johanssons konstcirkel kommer att 
hållas på Wärenstams även i fortsättningen när fysiska möten åter tillåts. 

 

§7) Hösten 2021 

Föreläsningar 

Vi planerar att ha fysiska föreläsningar någon gång i höst företrädesvis i Sturesalen i 
Immanuelskyrkan. De har haft digitala Söndagsgudstjänster i ett års tid. Bredbandet fungerar 
bra och kan sändas på Youtube. Gudstjänsterna kan återfinnas på ”Immanuelskyrkan Borås” 
youtubekanal. Det fungerar bra. De har god handhavandekompetens. De brukar vara två per 
sändning – en som sköter ljudet och en som sköter kameran. De har tre kameror för att 
kunna skifta bild och på så sätt göra predikan mer levande. 

Karl-Axel redogjorde för sina undersökningar om ifall vi skulle kunna hyra utrustning av 
Immanuelskyrkan eller om de skulle kunna sköta inspelningar av våra kommande 
höstföreläsningar. Beskedet från dem var att de kanske, eventuellt skulle kunna sköta 
inspelningarna och sändningarna, men att vi inte kunde hyra utrustningen. 

Föreslogs att vi själva skulle anskaffa en kamera och själva ansvara för digitala utsändningar 
av våra kommande, fysiska föredrag. Vi kan följa Uppsalas modell och ha ett begränsat antal 
åhörare närvarande i föreläsningssalen och sända till övriga via webben. Vi kan ansöka om 
penningmedel i höst för kamerainköp. 

Beslut: Karl-Axel tar fram ett förslag till investering i någon form av 
kamerautrustning för digital spridning av våra föreläsningar.  

Vi tänker oss också mer lokala föredragshållare för att följa FHM:s rekommendationer om att 
begränsa resandet.  

Studiecirklar 

Vi avvaktar med att planera studiecirkelutbudet till hösten. 

Musikcirkel med Sven-Olof Krafft kommer.  

Vi har fått möjlighet att anlita ännu en cirkelledare, Helena Bergman, med franska som 
ämne. Hon har inte haft cirklar tidigare på Folkuniversitetet, men har undervisat i engelska 
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på Högskolan i Borås och anses vara en mycket god pedagog. De kommer att ges under 
hösten. 

Alla cirkelledarna är intresserade av att fortsätta. Barbro och Kerstin planerar en 
cirkelledarträff framöver, men datum är ännu inte bestämt.  

Vi bör erbjuda tillfällen att träna zoom. Ronny Turesson på Folkuniversitetet är för tillfället 
mycket upptagen så vi tänker oss att köra en praktisk handledning själva för våra 
medlemmar. 

Britt-Marie föreslår att hon tar kontakt med Sten Dellby i Veteranklubben på Högskolan i 
Borås. Han brukar ge telefonsupport till dem som så önskar i Veteranklubben.  

Seminariedagen 

Vi har haft ett zoommöte om utformningen av Seminariedagen den 2021-09-08. Då 
ändrades ordningen på de framträdanden vi planerat. Alla talare och debattdeltagare är 
tillfrågade och har sagt ja. 

Den nuvarande tidsplanen för Seminariedagen ser ut som följer: 

Seminariedag – Borås 400 år. Onsdagen den 2021-09-08. 
Tema: Att bo lokalt och leva globalt – Borås i dåtid och framtid.  
09.00-09.45 Föredrag av Alexandra Fried, universitetslektor vid Göteborgs 
universitet, om historisk utveckling av konst i kyrkor och madonnabilder i 
Västra Götaland. (Jan håller i detta) 

10.00-10.45 Föredrag av Lars G. Strömberg, pensionerad universitetslektor, om 
Varför är Borås en textilstad? (Karin håller i detta) 

Kaffepaus 10.45-11.15 

11.15-11.45 Föredrag av Lena Sjöberg, författare, om ”Det historiska arvet” - 
Stephen Bennet och textilindustrin. (Karl Axel håller i detta) 

12.00-12.45 Ett föredrag av Lena Kvist, kulturchef på Borås Tidning, om att 
skriva om Sjuhäradsbygden och Borås idag. (Karin håller i detta) 

12.45-14.00 Lunchpaus förslagsvis på the Company 

14.00-14.45 Samtal om vad det innebär att bo lokalt, men leva globalt 
(informationsutbytet är numera helt globalt). Samtalet bör inriktas mot 
framtiden med hänsyn tagen till historien. Michaela Faily föreslås diskutera 
med Lena Kvist och Johanna Carlander på Galleri Revolt. (Kerstin och Gunnel 
håller i detta) 

15.00-16.00 Diskussion mellan 4 företagare om Borås som företagarstad, nu 
och i framtiden. De som bjudits in och sagt ja är: Hanna Lassing (Kanico), Paul 
Frankenius (Bockasjö AB), Mathias Svensson (Effektiv AB) och Mats Alfredsson 
(Consid). Någon samtalsledare är ännu inte städslad. (Britt-Marie och Jan håller 
i detta) 
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Inget i denna planering är hugget i sten utan vi som är ansvariga för seminariedagen kommer 
gemensamt överens om hur dagen skall läggas upp, om och när kaffe skall beställas (covid) 
och vad de enskilda deltagarna kan erbjudas i ersättning.  

Beslut: Alla som deltar i och alla som är intresserade av Seminariedagen träffas 
digitalt 2021-03-26. 

 

§8) Avrapporteringar 

PR-gruppen har inte haft några möten. 

Kuvert till utskick 

Karl-Axel meddelar att de nya kuvert som tryckts upp har så många felaktigheter att det är 
bättre att skriva ut enskilda, korrekta kuvert på hans skrivare. Det blir inte lika snyggt, men 
korrekt.  

Beslut: Vi ligger lågt med att beställa nya kuvert tills vi behöver ett större 
utskick. Det blir ju inte så många sådana nu, när det mesta sköts digitalt.  

 

§9) Övriga frågor 

Avskedspresent och ett tack och adjö till Broney planeras till någon gång när vi alla kan 
träffas fysiskt utan smittorisk.  

 

 

 

Mötet avslutas av ordföranden. 

 

 

 

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

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

 

 

 

…………………………………………………………… 

Uno Axelsson (justerare) 


