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Protokoll fört vid Senioruniversitetets Borås Styrelsemöte 

 

 

Datum: 2021-08-17 

Tid: 10.00-12.20 

Lokal: Folkuniversitetet, Uranus. 

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

 

§1) Mötet öppnas av ordföranden.  

§2) Dagordningen godkänns med tillagda punkter under §9, Medverkan i film, samt Vad har vi för 
försäkringar? 

§3) Till protokolljusterare väljs Britt-Marie Halldén 

§4) Föregående protokoll föreligger ej, men sekreteraren läser upp några beslutspunkter från 
föregående protokoll.  

 

§5) Ekonomi- och medlemsrapport 

Vi har 271 medlemmar som har betalat medlemsavgiften hittills i år. 

Det finns cirka 186.000 kronor i kassan. Utskicket av höstprogrammet i pappersform kostade 13.000 
kronor för tryck, porto och kuvert.   

 

§6) Hösten 2021 

Föreläsningar  

Daniela Rosvall har Uno varit i kontakt med den 12 juni. Allt är klart för årets första föreläsning på 
Sturehallen. 

Vi skall som vanligt ha en bok att lotta ut. Karin har hand om detta.  

Vi vill att deltagarna skall anmäla sig till våra aktiviteter för att vi skall få en uppfattning om antalet. 
Detta på grund av smittläget för corona. Vi tar in 65 medlemmar till en föreläsning plus oss i styrelsen 
som arbetar. Band som förhindrar sittning bör sättas på varannan stol. 

Ett mejl med information skall gå ut till alla medlemmar.  

Vi ser helst att man swishar betalningen. Vi behöver två stationer för swishbetalning. Detta för att 
minska köbildningen. Vi förutsätter att medlemmarna som besöker oss är fullvaccinerade. 

Vi tänker oss att deltagarna får ta kaffe, rad efter rad. Detta för att minska smittspridning. Kaffet 
ordnas av Sturehallen. 
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Beslut: Vi fortsätter med månadsbreven till medlemmarna. De uppskattades. Info plus 
personligt hållen ton. 

Studiecirklar 

Sven-Olof Krafft och Vassilis Bolonassos är först ut med sin studiecirkel tisdagen den 31 augusti. De 
kommer att vara på Wärenstams. Sammanlagt sex tillfällen. De flesta andra cirklar börjar i oktober. 

Uno går igenom dagsläget för anmälningar till kurserna. Vid fulltecknad kurs sker lottning bland de 
som anmält sig till kursen.  

Britt Olsson startar sin vävkurs till hösten. 

Vi bör puffa för de studiecirklar som inte blir fulltecknade, men i dagsläget ser det bra ut. Många 
kurser riskerar att bli övertecknade.  

Beslut: Cirkelledarträff är planerad till den 2021-09-24. Kerstin och Barbro håller i 
denna. Tekniken och de nya lokalerna presenteras för cirkelledarna.  

Beslut: En styrelsemedlem som är värdinna eller värd under en studiecirkel deltar 
gratis. Kerstin och Barbro sätter samman en lista över vad hen skall göra. 

Vandringar 

2021-09-23 Jan går en vandring, som blir en kopia på de han gjort för Wärenstams och Borås400 år.  

Två ytterligare vandringar är planerade till den 2021-10-21 och 2021-11-11. 

 

Seminariedagen 

Ett förberedande möte planeras till torsdagen den 2021-09-02. Sista anmälningsdag föreslås till 
2021-09-01. Vi bjuder på inträdet för våra medlemmar denna fullspäckade föreläsningsdag. För 
övriga kostar det 100 kronor.  

 

§7) Våren 2022 

Föreläsningar 

Datum för föreläsningar under våren bestäms till följande torsdagar alltid klockan 10.00: 

2022-01-27 

2022-02-24 

2022-03-24 

2022-04-21 

Samt ett medlemsmöte den 2022-05-12. 

Datum för styrelsemöten under våren 2022 bestäms till följande tisdagar klockan 10.00: 

2022-01-18 

2022-02-15 
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2022-03-15 

2022-04-12 

Vi försöker utvärdera höstens digitala föreläsningar innan vi bestämmer oss för ytterligare en serie 
digitala föreläsningar. De har inte setts av så många.  

Beslut: Var och en som kontrakterar en föreläsare skall fylla i formuläret på hemsidan. 
Kassören vill veta om föreläsaren har egen firma eller ej. Alla uppgifter skall ifyllas. 
Kassören skall få ett ex av kontraktet. 

 

§8) Avrapporteringar 

PR-gruppens lilla folder bör användas och läggas ut vid föreläsningar och på andra relevanta ställen 

Studiecirkelgruppen består av Kerstin och Barbro där Barbro är sammankallande. Vi avvaktar med 
beslut om studiecirklar inför våren. De flesta som ges under hösten 2021 kan förhoppningsvis 
förlängas till våren 2022. 

Promenadgruppen består av Barbro, Karin, Christina och Gunnel där Barbro är sammankallande. Inga 
promenader inför våren planerade. 

Föreläsningsgruppen består av Uno, Monica och Jan där Jan är sammankallande. 
Föreläsningsgruppen får i uppdrag att komma med förslag till föredragshållare under våren. Ju 
tidigare vi får tag på föredragshållare desto bättre. Vi fick också förslag under mötet att kanske kosta 
på oss något mer kostsamt föredrag per termin. Vi bör kolla den långa listan på SU:s hemsida med 
förslag på bra föredragshållare.  

Studiebesöksgruppen består av Karl-Axel, Gunnel och Britt-Marie där Karl-Axel är sammankallande. 
Besök på Sobacken planeras av Karl-Axel till hösten 2021. Det går emellertid inte att bestämma något 
besök förrän under september och de då gällande restriktionerna från FHM. 

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

 

§9) Övriga frågor 

a) Avtackning av Broney bestäms till 2021-08-26 på Town Hall. [Inhiberas senare per mejl] 

b) Den gemensamma telefonen bemannas en vecka var. Vilken vecka var och en skall ha bestäms. Vi 
bemannar från klockan 8-18 varje dag.  

c) Anmälan till föredragen hålls öppen till dagen innan föredraget hålls.  

d) Gunilla Rydholm har frågat om vi har någon aktivitet som kan vara med i en film som Svenska 
Kyrkan ordnar under titeln Tillsammans i Borås? Vi anser att Bolonassos och Kraffts musikcirkel som 
ju sker ganska snart, föreslås vara med.  

e) Britt-Marie undersöker vilka försäkringar vi har och vad de omfattar.  

f) Ronnie Turesson får tillåtelse att gå in i Mina aktiviteter för att plocka över nödvändiga uppgifter 
till Folkuniversitetet. 

g) Beslut: Vi kvarstår som medlemmar i Hemgården. Avgiften är 500 kronor per år.  
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§10) Mötet avslutas av ordföranden. 

 

 

 

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

Uno Axelsson (ordförande)   Jan Magnusson (sekreterare) 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Britt-Marie Halldén (justerare) 


