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Protokoll fört vid Senioruniversitetets Borås Styrelsemöte 

 

 

Datum: 2021-09-21 

Tid: 10.00-12.00 

Lokal: Folkuniversitetet, Mars. 

Närvarande: Britt-Marie Halldén (ordf.), Gunnel Bengtsson, Uno Axelsson, 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, Avtackning av Broney, Judo mot 
balansproblem, Information om Konsertföreningen, Checklista för bokningsbekräftelse. 

§3) Till protokolljusterare väljs Barbro Ohlson 

§4) Föregående protokoll godkänns. 

 

§5) Ekonomi- och medlemsrapport 

Vi har 376 betalande medlemmar. 

Vi har 217.000 kronor på banken plus 40.000 på bundet konto. Förra föreläsningen gick med en 
förlust på 7.500 kronor. Bokföringen är inte klar än. 

 

§6) Hösten 2021 

Föreläsningar 

Till nästa föreläsning av Britt-Marie Mattsson är 114 anmälda. Vi sätter ett tak på 125 närvarande 
inklusive oss i styrelsen, även om coronarestriktionerna då har hävts. En bok att lotta ut, 
kaffebiljetter och en gåva till föreläsaren ordnas.  

Vi vill också kontrollera mot listan över anmälda hur många av de som anmält sig som verkligen 
kommer för att få en uppfattning om närvarofrekvensen. 

Vi ordnar med två stationer för swishbetalning samt en för kontantbetalning. Vi i styrelsen är 
närvarande från klockan 09.30. 70 bullar beställs. 

Studiecirklar 

Kerstin och Barbro redogör för läget för alla studiecirklarna. Läget är gott i alla cirklar. De flesta 
cirklarna startar efter att coronarestriktionerna hävts. Flera av cirklarna är fullsatta. Det finns ett 
rejält sug efter att börja träffas igen.  

I varje cirkel finns en värd från styrelsen, som hjälper till med närvarorapporteringen, ser till att det 
finns kaffe under rasten, med mera. 
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Vi kommer att anordna en cirkelledarträff den 2021-09-29 klockan 10.00. Tre har anmält förhinder. 
Vi har bokat den stora salen Uranus. Det är viktigt för de nya cirkelledarna att få träffas.  

En utvärdering av studiecirklarna gjordes 2019. En sådan utvärdering kommer även att göras i höst.  

Vandringar 

En stadsvandring med konst, arkitektur och historia på programmet genomförs av Jan den 2021-09-
23 och en naturpromenad i Vänga mosse sköts av Barbro den 2021-09-28. 

En vandring på S:t Sigfrids griftegård planeras till torsdag 2021-10-21. 

Vi bör lägga ut våra promenader och vandringar på Seniorguiden 

Ett studiebesök på Borås Energi förbereds av Karl-Axel. 

 

§7) Våren 2022 

Föreläsningar 

Jan redogör för de förslag föreläsningsgruppen kommit fram till 

1) Torsdagen den 27:e januari 2022, Mattias Enn talar om Birgit Nilsson under titeln Värp först och 
kackla sedan. Uno tar kontakten 

2) Torsdagen den 24:e februari, 2022, Jonna Bornemark talar över ämnet Pedanternas herravälde. 
Monica tar kontakten 

3) Torsdagen den 24:e mars, 2022, Mats Malm talar om Svenska Akademiens arbete, Jan tar 
kontakten 

4) Torsdagen den 21:a april, 2022, Karin Ekström talar om Butiken som mötesplats. Monica tar 
kontakten 

5) Torsdagen den 12:e maj, 2022, Medlemsmötet. Ida Burén talar om Borås Art Center. Jan tar 
kontakten 

Studiecirklar 

Vi avvaktar med ytterligare planering till efter utvärderingen av höstens cirklar.  

Förslag till nya studiecirklar under våren presenteras: 

1) Italiensk konversationskurs. Malins (som håller i nybörjarkursen) sambo kanske kan ta sig an en 
sådan. Han är infödd italienare och skulle kunna ge en bra ingång till talad italienska.  

2) Hur man skall må bra som pensionär. Hälsa och välbefinnande är alltid viktiga ämnen. 

3) Anhörigstöd för dementa.  

Vandringar 

Vi avvaktar till våren med att planera nya vandringar och promenader. 
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§8) Avrapporteringar 

PR-gruppen – Karl-Axel redovisar 

Hur skall vi uttrycka vår målsättning? Skall vi jobba efter devisen Det är aldrig för sent? 

Seniorguiden bör användas. 

Skall vi ha information på Rotary? 

Gruppen Boråskvinna bör kontaktas. Christina håller i en sådan kontakt. 

Om vi själva skall ordna digitala föreläsningar får vi fundera vidare på. Inte alldeles självklart. 

Karl-Axel tar kontakt med Vård- och äldreförvaltningens Seniorkonsulent. 

Vi bör se över och uppdatera stadgarna. 

Vi får fundera vidare på att ordna resor. 

Vi bör arbeta aktivt på att få våra medlemmar att sprida information om oss. 

Kanske skall vi låta en vän komma med gratis till sin första föreläsning. 

Vi kanske borde exponera oss i något tomt skyltfönster i City? 

Vi bör kanske fortsätta att sätta upp affischer om våra föreläsningar på biblioteken.  

Studiecirkelgruppen består av Kerstin och Barbro som samarbetar kontinuerligt. Se ovan §6 och §7 

Promenadgruppen består av Barbro, Karin, Christina och Gunnel där Karin är sammankallande. SE 
ovan §6 och §7. 

Föreläsningsgruppen består av Uno, Monica och Jan där Jan är sammankallande. Se ovan §7 

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

 

§9) Övriga frågor 

Borås stad har en seniorkonsulent. Vi frågar oss vad en sådan person kan göra för oss. Borås Stad har 
300 paddor till utlån till äldre.  

Avtackningen av Broney Skogström sker efter kommande föreläsning 2021-09-30. 

Erbjudande om deltagande i Judo skickas ut till alla medlemmar. 

Information från Orkesterföreningen har skickats ut. 

Britt-Marie har arbetat om bokningsbekräftelsen. Vi bör alla se över detta dokument och dessutom 
använda det vid varje bokning. Det är inget avtal, men det ger underlag för kassören om eventuell 
egen firma med mera.  
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§10) Mötet avslutas av ordföranden. 

 

 

 

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

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

 

 

 

…………………………………………………………… 

 Barbro Ohlson (justerare) 


