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Protokoll fört vid Senioruniversitetets Borås Styrelsemöte 

 

 

 

Datum: 2021-04-20 

Tid: 10.00-12.55 

Lokal: Digitalt möte via zoom. 

Närvarande: Britt-Marie Halldén (ordf.), Uno Axelsson, Gunnel Bengtsson, Monica Hammarnäs, Karin 
Höglund, Jan Magnusson, Barbro Ohlson (delar av mötet), Christina Sildenstedt, Karl-Axel Sjöblom. 

Frånvarande: Kerstin Hellekant 

 

§1) Mötet öppnas av ordföranden. 

§2) Dagordningen godkänns med en tillagd punkt under §6, Medlemsmötet. 

§3) Till protokolljusterare väljs Monica Hammarnäs. 

§4) Föregående protokoll godkänns med följande justering: 

Under §6, revisionen, tillfogas Svante Uller som närvarande revisor.  

§5) Ekonomi- och medlemsrapport 

Vi har 397 medlemmar.  

Det finns cirka 185.000 kronor sammanlagt på våra konton i banken. Utbetalning av löner för de 
cirkelledare som haft kurser under våren, som Engelska bokklubben och Skrivarkursen kommer att 
utbetalas och bokföras när kurserna är klara. 

Inbetalningskort för medlemsavgift det andra halvåret 2021 skickas ut senare. Vi tar ju bara betalt för 
halva året i år. Beslut om medlemsavgiftens storlek med mera tas senare och är beroende av hur 
FHM beslutar rörande fysiska träffar. 

 

§6) Våren 2021 

Nya lokaler 
De som varit på våra nya lokaler vid Alingsåsvägen finner att lokalerna är ganska små, men mycket 
fräscha och fint renoverade. Vi behöver en förteckning över tillgängliga lokaler för att kunna planera 
studiecirklarnas lokalbokningar till hösten.  

Digitala föreläsningar 
Av de från Uppsala inköpta digitala föreläsningarna återstår två. Uno har skickat en förfrågan till 
Uppsala om det går att på något sätt få reda på hur många från oss som sett på dessa. Det bör vara 
procentuellt lika många åhörare som från de övriga senioruniversiteten. Svårt att beräkna. 
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Vandringar 
Vandringen i Annelundsparken 2021-04-15 med Anton Spets blev inställd. Han hade för mycket att 
göra under våren. Han kan tänka sig att ställa upp senare i sommar eller till hösten.  

Den 2021-05-27 leder Karin, Karl-Axel och Christina en vandring i Annelundsparken. Starttiden blir 
10.00. Vi kommer att skicka en förfrågan till Lennart Wasling om han eventuellt kan vara med.  

Den 2021-04-29 leder Barbro, Jan och Gunnel en promenad runt Pickesjön. Starttid 10.00. 

Till sommaren planeras en konstvandring med Lena Persson. 

Studiecirklar 
Den engelska läsecirkeln har kommit till andra digitala kursavsnittet. Eventuellt kommer det att bli en 
fysisk träff den 2021-05-26. 

Skrivarkursen är avklarad. Leifs konversationskurs fortsätter. 

Frågeformulär till våra medlemmar 
Uno sätter samman ett frågeformulär till våra medlemmar. Hur har medlemmarna upplevt 
föreläsningarna? Vilka typer av nya studiecirklar vill medlemmarna ha? Hur ställer de sig till våra 
digitala program? 

Finns det några av våra medlemmar som kan ställa upp som digitala fixare? Det gäller i så fall enbart 
basala funktioner särskilt för Senioruniversitetet. Vi kanske fortsätter med viss information och 
program digitalt även till hösten. Vi får också tänka på alla som inte har datorer och skicka ut 
information per snigelpost framöver om verksamheten återgår till det normala.  

Medlemsmötet 
Medlemsmötet blir digitalt. Jan ordnar en länk. Den kommer att distribueras till alla medlemmar så 
at alla har en möjlighet att koppla upp sig och vara med. Ronny Turesson på FU kommer att vara 
inbjuden. 

Eva Sahlin, filosofie doktor i miljöpsykologi med fokus på natur, stress och hälsa, föreläser om 
”Naturen som läkande kraft”. 

Vi kommer inte med någon mer preciserad information om kommande höst. 

 

§7) Bo Noborn informerar om hur arbetet i SU Sundsvall fungerar. 

Vi inledde med en presentationsrunda. 

Sundsvall är en arbetarstad med flera stora statliga företag och numera även IT-satsningar. 

SU Sundsvall grundades 1993 och hade 2014 cirka 1.100 medlemmar vilket hade ökat till 1.400 
hösten 2019. Sedan kom pandemin och nu är man tillbaka på cirka 1.100 medlemmar. 

Det finns en stor spridning i programverksamheten. En satsning på äldres hälsa har gett bra utdelning 
i intresset från medlemmarna, vilket till dels beror på att det finns en läkare i programkommittén. 
Det finns också en pensionerad polis med goda kontakter till SÄPO och bevakningen av Nordkorea. 

Programkommitténs ordförande sitter med i SU Sundsvalls styrelse. Vi bibringades intrycket att 
programkommittén, med 8-10 medlemmar, var det organ som var mest verksamt. 

Storpolitiska frågor om Trump, Nordkorea och Kina hade dragit bra publik. Den avancerade 
kulturprofilen hade man slopat, till förmån för populära evenemang.  
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Kändisar drog alltid större åhörarskaror, som Christopher O’Reagan eller internationellt verksamma 
personer som Ingvar Karlsson, tidigare ambassadör i Turkiet. Kändisar kostar dock betydligt mer att 
anlita. I övrigt höll man sig till författararvodesrekommendationerna på cirka 6.000 inklusive moms. 

Förutom att vara välbesökta så skapade också föredragen från nationellt kända personer en bra PR 
för Senioruniversitetets verksamhet. De blev kända i Sundsvall. 

Det var också populärt med föredrag och information kring den lokala industrin som SCA med 
Östrands massafabrik.  

Studiecirklar satsade man inte så mycket på, då folk inte vill binda upp sig flera veckor i rad. Enskilda 
aktiviteter fungerade bättre. 

Vi fick intrycket att konkurrensen inte var så stor från andra pensionärsföreningar som SPF, Freja, 
Musikens vänner, Nordiska kammarorkestern. 

Antalet arrangemang låg runt 30 per termin eller 56 på ett år. Det ger mer än två arrangemang per 
vecka under terminstid. Hösten 2019 från 2019-09-05 till 2019-12-05 höll man 2 till 3 arrangemang 
per vecka. Vi blev imponerade. En föreläsning på normalt två timmar har cirka 14-16 åhörare. Det 
finns en kärna av medlemmar som kommer på nästan allt, trots kostnaden.  

SU Sundsvall ger ut en tidning – Lilla Bulletinen – två gånger per år.  

Föreningen har ett bra IT-stöd från Föreningshuset och medlemmarna är vana att använda internet. 
Alla bokningar och betalningar sker smidigt över nätet. Det kostar emellertid en del. Cirka 1/3-del av 
medlemsavgiften på 175 kr/år går till företaget Föreningshuset.  

SU Sundsvall skriver årligen en rapport till Folkuniversitetet och samarbetet fungerar bra. 

 

§8) Hösten 2021 

Föreläsningar 
Vi avvaktar hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer utvecklar sig. Det kan bli begränsade 
mötesmöjligheter även i höst trots vaccinationerna. 

Vi bokar eventuellt in fler föreläsningar från Uppsala även till hösten. Vi planerar för detta även om vi 
börjar med fysiska föreläsningar. 

Studiecirklar 
Vi avvaktar med studiecirklarna. För planerade cirklar se föregående protokoll.  

Seminariedagen 
Punkten bordläggs och hänvisas till mötet i seminariedagsgruppen, som hålls den 2021-04-22. Detta 
mötes resultat redovisas i Bilaga 1. 

 

§9) Avrapporteringar 

PR-gruppen 
Inga nyheter från PR-gruppen. Ett önskemål restes om en programförklaring, som definierar 
uppdraget. Gruppen kommer att ha ett möte på ett datum som bestäms senare. Monica och 
Christina ansluter sig till gruppen som ersättning för Broney.  
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Beslut: PR-gruppen samlar sig och utarbetar ett mål för Senioruniversitetet Borås. 
Förslagsvis organiseras vi upp i olika grupper. 

Ett nytt medlemsbrev skickas ut 2021-04-23. 

Digitala produkter 
Immanuelskyrkan har en utrustning för cirka 20.000 kronor. Folkuniversitetets nya lokaler har inte 
fått någon utrustning ännu. Den är på väg. Kanske vore det idé att köpa in en egen digitalkamera för 
att spela in liveframträdanden? Allt hänger på vad en analys av framtiden för zoompresentationer 
kan tänkas ge. Vi kanske också har möjlighet att få ett bidrag till utrustning. Skall vi ta in offerter? 

Beslut: Karl-Axel fortsätter att sondera terrängen. 

Studiecirklar digitalt 
Nästa vecka ringer Kerstin och Barbro runt till alla cirkeldeltagare. Kan cirkelledarna tänka sig att 
sända digitalt eller ställer de in i så fall? Barbro och Kerstin återkopplar.  

 

§10 Workshop 

Den fråga vi individuellt och var och en svarade på var: Vad fick vi med oss från Bo Noborns inlägg i 
dagens möte? Svaren representerar fria funderingar och hugskott. 

Monica: Det verkar finnas mer konkurrens i Borås från andra föreläsningsserier, Tisdagar på 
Kulturhuset till exempel. Studiecirklar är ett trevligt sätt att träffas socialt, så det skall vi ha och det 
var något förvånande att de inte satsade på detta i Sundsvall. På RISE finns en hel del intressant 
kompetens att bjuda in för föreläsningar. Filosofiföreläsningarna på Högskolan var välbesökta. 
Högskolans veteranklubb ordnar en resa per år.  

Karin: Det fungerar bra med föreläsningar en gång i månaden. Huvudsaken är att det är intressanta 
föreläsningar. Studiecirklarna skall vi behålla, men inte utöka alltför mycket. Vad skall 
medlemsavgiften räcka till? Det är viktigt att ekonomin går ihop, så att vi inte får för mycket 
underskott framöver. 

Uno: Vi har andra förutsättningar i Borås. Vi kan inte komma upp i deras numerär. Vår 
sammansättning av aktiviteter är väldigt bra. Vi har få resor, men vi bör inte släppa detta. Sundsvalls 
katalog bör vi överväga att ta efter. Ett par tre personer skulle kunna ingå i en grupp som sysslar med 
resor.  

Gunnel: Medlemsantalet var imponerande. Vi använder medlemsavgiften till föreläsningar. Håller 
med Uno om att en katalog vore bra. Den kunde gå ut med utskicket till hösten. Det kunde vara bra 
med en programkommitté liksom att utveckla studiebesök. Vad gäller resor så var det problematiskt i 
en annan förening jag var med i. Det gick oftast aldrig att komma under Brunossons resor eller andra 
kommersiella företag. Hemgården kunde bjuda sina medlemmar, men det kan ju inte vi ha råd med. 

Christina: Vi har andra förutsättningar i Borås. Det höga medlemsantalet kanske vi inte får än. Att 
anlita kända föreläsare, som kostar lite mer sätter SU Borås på kartan och fungerar som bra reklam 
för verksamheten, förutom att vara intressant i sig. Våra lokala företag och äldres hälsa borde vi 
kunna satsa på. 

Jan: Att satsa på kändisar drar folk. De publiken känner igen från massmedia känner de nästan som 
bekanta. Det täta antalet evenemang var imponerande liksom att det fanns en ganska stor kärna av 
åhörare som gick på nästan allt. Lokala förmågor kan ibland bli överanvända av olika föreningar. Jag 
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hade ju hand om reseplanering tidigare, men det var svårt att få dem prisvärda i relation till andra 
företags och organisationers resor. Anlitade Resemakarna. 

Karl-Axel: Vi skall inte vara ”en i mängden”. Vi skall skaffa oss en profil och bli kända för något 
speciellt. Konkurrenssituationen är värre i Borås. Leta upp lokala profiler vi inte sett förut. De finns. 
Hur stora skall vi bli? Kan vi samarbeta med andra organisationer? Skulle vi kunna producera egna 
föredrag och sända till andra SU? Samproduktion? Ulricehamn, Tranemo och Kinna är intressanta i 
detta sammanhang.  

Britt-Marie: Vi har ett begränsat antal medlemmar som går de flesta studiecirklarna, ibland år efter 
år. Vi behöver få in fler medlemmar. Vad gäller PR-gruppens arbete, så hade vi tidigare en 
organisation med utskott, men eftersom styrelsen är en arbetande styrelse, så har vi inte så stort 
behov av dessa. Kanske kan vi låna inspelningsstudion på Högskolan? Vi behöver fler externa 
aktiviteter av typen studiebesök. Vi borde kunna besöka intressanta företag.  

 

Nästa styrelsemöte hålls 2021-05-04, vilket infaller två dagar innan medlemsmötet. 

 

Mötet avslutas av ordföranden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

…………………………………………………………… 

Monica Hammarnäs (justerare) 
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Bilaga 1 till Protokoll SU Borås 2021-04-20 

 

Seminariedagsgruppen samlades för ett zoommöte torsdagen den 2021-04-22, kl. 10.00-
10.55. Vi möblerade om rejält i föredragslistan, samt strök en programpunkt och ersatte den 
med en helt annan. En föredragshållare utgick. Dagen ser i dagsläget ut som följer: 

 

Seminariedag – Borås 400 år. Onsdagen den 2021-09-08 

 

10.00-10.45 Föredrag av Alexandra Fried, universitetslektor vid Göteborgs universitet, om 
historisk utveckling av konst i kyrkor och madonnabilder i Västra Götaland. (Jan håller i 
detta) 

 

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 de utsatta områdena Norrby och Hässleholmen med Vildana 
Aganovic och Lars Gunnar Wahl (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). Kajsa Kettil på Borås Tidning 
har acceptrat att vara moderator förutsatt att hon inte har semester då. (Britt-Marie och Jan 
håller i detta) 

 


