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Protokoll fört vid Senioruniversitetets Borås Styrelsemöte 

 

 

 

Datum: 2021-05-04 

Tid: 10.00-11.40 

Lokal: Digitalt möte via zoom. 

Närvarande: Britt-Marie Halldén (ordf.), Uno Axelsson, Gunnel Bengtsson, Monica Hammarnäs 
(frånvarande 15 min. vid mötesstart), Kerstin Hellekant, Jan Magnusson, Barbro Ohlson, Christina 
Sildenstedt, Karl-Axel Sjöblom. 

Frånvarande: Karin Höglund 

 

§1) Mötet öppnas av ordföranden. 

§2) Dagordningen godkänns med en tillagd punkt under §6, medlemsmötet och punkten 
frågeformuläret under §8 flyttas upp till första punkt under §7. Punkten digitala föreläsningar 
avhandlas under §7. En ny punkt, Ordförandekonferensen, läggs till under §7. 

§3) Till protokolljusterare väljs Kerstin Hellekant. 

§4) Föregående protokoll godkänns.  

 

§5) Ekonomi- och medlemsrapport 

Vi har 398 medlemmar plus en hedersmedlem 

Det finns cirka 175.000 kronor sammanlagt på våra konton i banken. Utbetalning av löner, skatter 
och arbetsgivaravgifter har skett för de cirkelledare som haft cirklar. En cirkel återstår.  

 

§6) Våren 2021 

Nya lokaler 

Ronny Turesson har skickat en beskrivning av våra nya lokaler. Vi behöver koder för att komma in. De 
kommer att distribueras senare. Lokalbokningarna får vänta tills vi vet hur verksamheten kan skötas 
enligt Folkhälsomyndighetens kommande, gällande restriktioner för möten. De kommer att 
bestämma hur många personer som kan vara närvarande i varje lokal.  

Beskrivning av lokalerna inklusive karta över våningsplanet biläggs detta protokoll i Bilaga 1.  

Vandringar 

Karin, Christina och Karl-Axel förbereder en vandring i Annelundsparken med en fortsättning i 
Stadsparken. Karl-Axel har talat med Lennart Wasling, som har lovat att ställa upp och berätta om 
parkens historia. Eventuellt kan vandringen dubbleras. 
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Studiecirklar 

Två cirklar är avslutade – engelska och skrivarcirkeln. Det har gått OK att driva cirklarna via zoom, 
men reaktionerna har varit blandade. English Bookclub kommer att köra den sista gången som ett 
fysiskt möte om FHM tillåter det. 

Lars kommer att hålla två möten i Venedigcirkeln den 2021-06-01 och 2021-06-08. Han ställer upp 
både förmiddag och eftermiddag med åtta deltagare per gång. Allt enligt FHM:s rekommendationer.   

Medlemsmötet 

Medlemsmötet kommer att hållas som ett zoommöte. Vi vet inte alls hur många som kan tänkas 
komma, men vi tror det kommer att bli hanterbart. 

Eva Sahlin talar om ”Naturen som läkande kraft” i ungefär 40-45 minuter. 

Uno presenterar hur hösten ser ut och han visar också en power point-presentation av hur 
medlemsenkäten utfallit.  

För information om hösten hänvisar vi till hemsidan. Vi avvaktar med att sätta datum för när 
cirklarna kan starta igen.  

Jan ser till att ordna en länk till mötet som kan sändas ut med kommande medlemsbrev. Jan 
presenterar också seminariedagen.  

Ronny och Sandra på Folkuniversitetets kansli kommer också att koppla upp sig för att presentera sig.  

Vi i styrelsen kör en presentationsrunda i början av mötet. 

Britt-Marie gör ett körschema och håller i mötet.  
 

§7) Hösten 2021 

Medlemsenkäten 

Uno presenterar medlemsenkätens utfall i form av en power point-presentation, som ger 
överskådliga bilder av utfallet. Dessutom är alla kommentarer sparade i en lång kommentarsfil. Det 
ger en bra översikt över hur våra medlemmars preferenser ser ut.  

Uno föreslår att vi bildar smärre grupper som koncentrerar sig på att diskutera olika, begränsade 
uppgifter i enlighet med de intresseområden enkäten visat. 

1) Studiecirkelgruppen består av Kerstin och Barbro där Barbro är sammankallande. 

2) Promenadgruppen består av Barbro, Karin, Christina och Gunnel där Barbro är sammankallande. 

3) Föreläsningsgruppen består av Uno, Monica och Jan där Jan är sammankallande. 

4) Studiebesöksgruppen består av Karl-Axel, Gunnel och Britt-Marie där Karl-Axel är 
sammankallande.  

5) En resegrupp sätts vilande. Det finns stor konkurrens inom reseområdet. Aktiva Seniorer, 
Hemgården, Borås Stad med flera arrangerar resor. Det brukar vara svårt att få ekonomin för resorna 
att gå ihop.  

Vi anmodas att kolla checklistan för verksamheter som finns på hemsidan. 
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Digitala föreläsningar 

SU Uppsala har presenterat ett preliminärt program för HT 2021 för oss. De har åtta planerade 
tisdagsföreläsningar och tre föreläsningsserier, varav en har tre föreläsningar, övriga sex. Vi kan köpa 
vilka som helst av enstaka föreläsningar eller en hel serie.  

Vi måste svara SU Uppsala före den 2021-05-20 vilka föreläsningar vi vill ha.  

Beslut: Föreläsningsgruppen får mandat att bestämma om inköpen av de digitala 
föreläsningarna från SU Uppsala. 

Studiecirklar 

Vi gör en sammanställning av de studiecirklar som skall presenteras under medlemsmötet. 

Föreslås att nybörjarkurserna i italienska och franska inte kör tre undervisningstimmar i sträck per 
undervisningstillfälle utan två – det vill säga två gånger fyrtiofem minuter. Det kan bli för 
ansträngande annars. Vi föreslås då också slopa de femtio kronor extra per studiecirkel vi tidigare 
lagt på som en kostnadsökning.  

Beslut: Vi fakturerar 50 kronor per undervisningstimme (45 min.) enbart för 
nybörjarkurserna i italienska och franska. Vi slopar det extra tillägget per studiecirkel 
på 50 kronor. Alla andra kurser har samma pris och timantal som tidigare. 

Seminariedagen 

Presenteras vad seminariegruppen kommit fram till under senaste möte. Vi måste kontakta boras.se 
för att uppdatera informationen på deras webbsida.  

Vi måste också tänka på alla praktiska ting runt dagen. Skall vi ha en digital utsändning samtidigt? 
Vad skall det kosta för medlemmarna? Vill deltagarna ha betalt? Vissa ser det som en del av sitt 
arbete. Kaffe måste beställas. Lokalhyran är redan bestämd, men det kan vara bra att checka av med 
Navet/Kuben en gång till innan sommaren. 

Ordförandekonferensen  

SU Uppsala kommer att kalla till en ny ordförandekonferens i zoom den 17 maj. Inbjudan kommer 
med teman 7-10 dagar innan mötet. 

Förslag till tema från SU Uppsala är: ”Filmade föreläsningar, digitala studiecirklar - samarbete när 
pandemin är över?” Från Skellefteå har föreslagits temat: "Gemensam lista av 
föreläsare/ämnen/villkor (pris, föreläsningsform mm). Detsamma gäller också studiecirklar." 

Karl-Axel, Britt-Marie och Kerstin kommer att anmäla sig som deltagare.  

 

§8) Avrapporteringar 

Inga avrapporteringar anmälts under detta styrelsemöte. 
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Kommande styrelsemöten under hösten har planerats in av Britt-Marie. De är som följer: 

Tisdagen den 2021-08-17 klockan 10.00  

Tisdagen den 2021-09-21 klockan 10.00  

Tisdagen den 2021-10-19 klockan 10.00  

Tisdagen den 2021-11-16 klockan 10.00  

Tisdagen den 2021-12-07 klockan 10.00  

Kommande föreläsningsdagar under hösten är inplanerade till: 

Torsdagen den 2021-08-26 klockan 10.00 

Torsdagen den 2021-09-30 klockan 10.00 

Torsdagen den 2021-10-28 klockan 10.00 

Torsdagen den 2021-11-25 klockan 10.00 

Medlemsmöte hålls den 2021-12-09 klockan 10.00 

 

Nästa styrelsemöte under innevarande vår hålls måndagen den 2021-05-31 klockan 10.00 

 

 

Mötet avslutas av ordföranden. 

 

 

 

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

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

 

 

 

…………………………………………………………… 

Kerstin Hellekant (justerare) 
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Bilaga 1 till Protokoll SU Borås 2021-05-04 

 

Sammanställning av Folkuniversitetets lokaler, Alingsåsvägen 6: 

Dörrar och koder: 

Ytterdörren står olåst mellan 07–17 på vardagar. Därefter - och på helger - är portkoden xxxx (slås in 
till vänster om ytterdörren) fram till kl. 22. Skulle man någonsin behöva göra någon nattkurs i 
framtiden kan vi be fastighetsägaren ändra tiden tillfälligt. (Ut kommer man alltid oavsett tid, genom 
att vrida upp låset från insidan.) 

På våning 2, där vi finns, är koden till dörren xxxx alla tider på dygnet. 

Eftersom de här koderna tillsammans gör att man kan ta sig in utanför kontorstid, begränsa de som 
får koden till våning 2 till exempelvis styrelsen. Vi kommer för våra kurser ”bara” ge ut koden till 
lärare som har kurser kvällstid, som i sin tur kan släppa in eleverna, och vi ska skaffa en ringklocka för 
de som skulle komma för sent. Ytterdörrens portkod har vi fått lov av fastighetsägaren att ge ut även 
till kursdeltagare. Vi har också möjlighet att ha en extra dörrkod som vi kan välja själva, så vi kan t.ex. 
över någon intensiv kurshelg ha en extra dörrkod som bara gäller över den helgen. 

Lokalens inbrottslarm är just nu inte aktiverat, och vi säger givetvis till innan det kopplas på och 
berättar då också hur man larmar av/på det. Även för den sakens skull är det viktigt att dörrkoden 
ovan inte sprids, så var noga med att de som får koden behöver ha den, och att de förstår att de inte 
ska ge ut den vidare. 

Skrivare: 

Fått färdigt så att ni kan skriva ut. Det nya användarnamnet på datorn på ert skrivbord är bselev (det 
dyker upp som förvalt just nu), och lösenordet är också bselev. De filer som fanns på er gamla 
användare har jag lagt i en mapp på skrivbordet (de finns på annat håll på hårddisken också, men jag 
tänkte att jag lägger dem på skrivbordet också så de är relativt lätta att hitta). 

Har gjort en fusklapp för utskrifter, där det bl.a. står vad skrivaren heter så man väljer rätt, och satt 
upp vid ert bord. Där hänger också i ett nyckelband en skrivartagg jag gjort åt er, vill ni ha dem 
sittandes på något annat vis så bara flytta runt efter behag. 

Salar: 

På sida 2 finns en ritning över de olika rummen. Listar kapacitet (inklusive kursledare) både med 
coronaantal och framtida helt öppet-antal i de rum som är bokningsbara just nu: 

 Just nu Helt öppet  

Merkurius 7 12 

Venus 7 12 

Mars 8 16 

Tellus 7 12 

Jupiter 7 12 

Uranus 8 40  
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Antalet vid helt öppet är ganska höftat och beroende på möblering, alltså om man t.ex. ställer ihop 
och/eller delar bord. Uranus har 16 bord allt som allt. 

 

När vi kan öppna upp helt kan det också vara så att fler rum går att boka. Saturnus, som är ett mindre 
kontor med plats för små möten på 2–5 personer, och Neptunus, som är stort nog att vara klassrum 
framöver, används just nu av arbetsmarknadsuppdrag hela dagarna. (Men skulle framöver ändå 
kunna användas på kvällar och helger om de andra salarna blir fullbokade.) 

Annat skoj 

Wifi i lokalen heter fusurf och har lösenord surfa123. 


