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Protokoll fört vid Senioruniversitetets Borås Styrelsemöte 

 

 

 

Datum: 2021-05-31 

Tid: 10.30-12.00 

Lokal: Digitalt möte via zoom. 

Närvarande: Britt-Marie Halldén (ordf.), Uno Axelsson, Gunnel Bengtsson, Monica Hammarnäs (närv. 
10.30-11.15), Kerstin Hellekant, Karin Höglund, Jan Magnusson, Christina Sildenstedt. 

Frånvarande: Barbro Ohlson och Karl-Axel Sjöblom. 

 

§1) Mötet öppnas av ordföranden. 

§2) Dagordningen godkänns med två tillagda punkter under §7. Programutskick och Avtal med USU. 

§3) Till protokolljusterare väljs Karin Höglund. 

§4) Föregående protokoll godkänns.  

 

§5) Ekonomi- och medlemsrapport 

Vi har 400 medlemmar plus en hedersmedlem 

Det finns cirka 173.000 på banken, därav på bundet konto 40.000 och 133.000 i rörelsekapital. Två 
avslutade cirklar skall redovisas. I år skall halva årsavgiften faktureras medlemmarna. Vi bör vara 
generösa med seminariedagen och ge ett fylligare medlemsmöte då vi firar 25 år. Många är sugna på 
aktiviteter. 

Beslut: Vi tar 100 kronor för höstens halvår och anser att den gångna våren bjuder vi 
på. 

 

§6) Våren 2021 

Studiecirklar 

Den första studiecirkeln som samlas på plats blir English Book Club och de sammanträffar i det 
största sammanträdesrummet. 

Lars har två möten kvar i Venedigcirkeln – den 2021-06-01 och den 2021-06-08. 

Vandringar 

Guideutrustningen saknar en mottagare. Vi måste undersöka om man kan komplettera utrustningen.  

Nästa vandring är planerad att äga rum i någon gång till våren med Lena Persson på Norrby.  
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§7) Hösten 2021 

Föreläsningar 

Vi vill göra ett riktigt avstamp till hösten. Sturehallen fortsätter att vara platsen för föreläsningarna. 
De behöver uppgifter om vilka som kommer på föreläsningarna sju dagar i förväg. 

Vi vill ha en intresseanmälan till föreläsningarna i förväg. Tas fram i Mina aktiviteter. Ingen 
förbetalning.  

Beslut: Vi tar 40 kronor för kaffe och bulle samt 20 kronor för enbart kaffe.  

Beslut: Vi skapar en länk att anmäla sig till föreläsningarna samt en länk att avanmäla 
sig.  

Beslut: Vi köper ett presentkort hos Borås företagare (Citykort) som visad 
uppskattning för guider och andra personer som inte tar betalt för sin medverkan.  

Både Lena Persson, guide och Lars Gunnar Wahl, seminariedagen har annonserat att de inte tar 
betalt.  

Avtal med USU 

Vi har fått ett mejl om avtalsförslag från USU angående höstens digitala föreläsningar, 
vidarebefordrat till oss av Uno, som har kontakten med USU. 

Beslut: Vi antar förslaget att betala 10.000 kronor för digitala föreläsningar under 
hösten. 

Fysiska föreläsningar har planerats med Britt-Marie Mattson, Nadim Ghazale, Daniela Rosvall samt 
Sara Degerman Carlsson. De kommer att hållas i Sturesalen som tidigare.  

Programutskick 

Programmet skall skickas ut i pappersform. Det blir i A5-format som tidigare. Vi anger de stora 
dragen under hösten i programmet och låter medlemmarna få detaljer om föredrag med mera på vår 
webbsida. Detta för att hålla tillbaka vikten och därmed portot. I programmet skall också finnas 
koder för svårighetsnivån på de olika språkkurser vi ger.  

Vi kommer att beställa kuvert. 

Uno behöver ha alla uppgifter till den 2021-06-15. Därefter skickas programmet till tryckning.  

Studiecirklar 

Informationen till cirkelledarna är att cirklarna inte startar förrän i oktober.  

Vandringar 

Karin ansvarar för de kommande vandringarna. Barbro har en planerad vandring.  

Seminariedagen 

Vi tänker oss att ta kaffe och bullar från Guldkanten. Vi tar betalt för kaffe och bulle. Dagen delas in i 
två event – förmiddag och eftermiddag.  
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Seminariedagen bjuder vi våra medlemmar på.  

Vi trycker upp ett eget reklamblad med info till olika mötesplatser. 

 

§8) Avrapporteringar 

1) Studiecirkelgruppen består av Kerstin och Barbro där Barbro är sammankallande. Det som gäller 
studiecirklar kan läsas under respektive punkt ovan. 

2) Promenadgruppen består av Barbro, Karin, Christina och Gunnel där Barbro är sammankallande. 
Lena Persson har en inplanerad konstvandring på Norrby. Under september och augusti planeras fler 
kommande promenader. 

3) Föreläsningsgruppen består av Uno, Monica och Jan där Jan är sammankallande. För beslutade 
kommande föredragshållare se ovan §7. 

4) Studiebesöksgruppen består av Karl-Axel, Gunnel och Britt-Marie där Karl-Axel är 
sammankallande. Studiebesök planeras till oktober och november. 

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

 

 

§9) Övriga frågor 

Avtackning av Broney planeras till eftermiddagen den 2021-06-16. Britt-Marie beställer en 
smörgåstårta och vi träffas hemma hos henne klockan 14.00.  

 

 

 

§10) Mötet avslutas av ordföranden. 

 

 

 

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

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

 

 

 

…………………………………………………………… 

Karin Höglund (justerare) 

 


