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Protokoll fört vid Senioruniversitetets Borås Styrelsemöte 

 

Datum: 2021-10-19 

Tid: 10.05-12.10 

Lokal: Folkuniversitetet, Jupiter. 

Närvarande: Uno Axelsson (ordf.), Monica Hammarnäs, Kerstin Hellekant, Karin Höglund, Jan 
Magnusson, Barbro Ohlson, Christina Sildenstedt 

Frånvarande: Britt-Marie Halldén, Karl-Axel Sjöblom, Gunnel Bengtsson 

 

§1) Mötet öppnas av ordföranden.  

§2) Dagordningen godkänns med tillagda punkter under §9, 1) coronasmittan, 2) rabatt, 3) 
reserverade platser i fortsättningskurs i språk, 4) servicetelefonen. 

§3) Till protokolljusterare väljs Christina Sildenstedt 

§4) Föregående protokoll godkänns med tillägget att promenadgruppen under §8 ändras till 
promenadgrupp/vandringsgrupp och Gunnel tas bort ur gruppen. 

 

§5) Ekonomi- och medlemsrapport 

Gunnel är inte närvarande, men har angett följande: Vi har 407 betalande medlemmar. 

Vi har 230.000 kronor på rörelsekontot plus 40.000 på bundet konto. Bokföringen är inte klar än. 
Löner till cirkelledare skall betalas samt andra utgifter återstår, men ekonomin är fortsatt god trots 
coronapandemin.  

 

§6) Hösten 2021 

Föreläsningar 

Till nästa föreläsning av Sara Degerman Carlsson, om SÄS före och under pandemin, är redan ett stort 
antal åhörare anmälda. Innehållet kommer kanske mer att kretsa kring: Vart är SÄS på väg?, eftersom 
pandemin håller på att avta. Vi sätter ett maximerat antal deltagare på 130 plus 10 i styrelsen. 
Coronasmitta eller ej så kan lokalen knappast hysa fler. En bok att lotta ut och en gåva till föreläsaren 
ordnas. Vi räknar med att cirka 70% av de anmälda kommer att dricka kaffe och äta en bulle. Det gör 
cirka 90 bullar. Britt-Marie beställer kaffe och bullar. 

Vi ordnar denna gång med tre betalstationer. Den första stationen för swishbetalning strax innanför 
entrén. Den andra stationen skall ligga ungefär halvvägs in till föreläsningslokalen och en tredje 
station för kontantbetalning och avprickning vid ingången. Vi i styrelsen är närvarande från klockan 
09.30. 

Studiecirklar 
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Barbro redogör för cirklarnas coronaproblematik under kafferasterna när alla Folkuniversitetets SFI-
deltagare fyller upp det lilla kafferummet, samtidigt som studiecirkeldeltagarna skall vara där. Det 
går inte.  

När det gäller enklare investeringar redogör Uno för Folkuniversitetets investeringsförbud och 
svårigheten att få en sådan sak som mörkläggningsgardiner fixade. 

När det gäller studiecirkeln Den fulländade talaren och den goda människan, bör både Hans 
Gunnarsson och Bernt-Olov Klingesten anges som cirkelledare och Gunnarsson arvoderas.  

Musikcirkeln är klar och en utvärdering, att fyllas i av deltagarna, skall skickas ut. 

Vandringar 

Nästa vandring är planerad till 2021-10-21 och följer längs Hälsans stig. 

Ett studiebesök på Borås Energi förbereds fortsatt av Karl-Axel, som inte kommer att få besked om 
någon eventuell sådan förrän nästa år.  

Ett förslag till studiebesök är: Teatern bakom kulisserna. Det finns ju nytt maskineri installerat på 
Stadsteatern och det kan vara spännande att se hur illusionsmakeriet fungerar.  

 

§7) Våren 2022 

Föreläsningar 

1) Uno har kontaktat Mattias Enn som har erbjudits att tala torsdagen den 27:e januari 2022 om 
Birgit Nilsson – Värp först och kackla sedan. Han vill ha ett arvode på 10.000 kronor plus 25% moms 
och eventuella andra tillskjutande kostnader för resa.  

Beslut: Mattias Enn kontrakteras för föreläsningen. 

2) Monica har kontaktat Jonna Bornemark, vars bokförlag vill ha 30.000 kronor i arvode plus 
omkostnader. Hon skulle talat om Pedanternas herravälde.  

Beslut: Vi antar inte erbjudandet. 

Som ersättare torsdagen den 2022-02-24 ber vi Monica att kontakta Bengt Wadensjö, som gett ut en 
bok med titeln Sjöhärad, som i förtäckt form handlar om Sjuhäradsbygden. Han är svensk präst och 
biskop emeritus i Karlstads stift och har 1971 disputerat i kyrkohistoria. Han är född 1937 i Sjötofta 
socken, Tranemo kommun i södra Västra Götaland, men är numera bosatt i Kil, Värmland. 

3) Jan har kontaktat Mats Malm som har ombetts tala om Svenska Akademiens arbete. Akademien 
gör ju så mycket mer för svenskt kulturliv än att dela ut ett internationellt uppmärksammat pris. 
Mats Malm har gett ett preliminärt svar att han gärna kommer, men vill ha en annan föreläsningsdag 
än torsdag, då det är mötesdag för akademin. Vi accepterar hans förslag, måndagen den 14:e mars 
2022, klockan 10.00 som ersättningsdag och Jan återkopplar till Mats Malm. 

4) Monica har haft kontakt med Karin Ekström, professor i företagsekonomi, inriktning 
marknadsföring vid Högskolan i Borås, som skall tala om Butiken som mötesplats. Det kommer att 
handla om konsumentbeteende och den alltmer härjande butiksdöden i citykärnorna, särskilt i 
mindre städer. Hon accepterar författarförbundets rekommenderade lägstanivå på 7 500 kronor som 
ersättning. 

Beslut: Vi antar Karin Ekström som föreläsare i april, 2022-04-21, kl. 10.00. 
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5) Något besked om att tala om Borås Art Center torsdagen den 12:e maj, 2022 på Medlemsmötet 
har Ida Burén inte gett ännu. Det ligger långt fram i tiden. Jan har kontakten 

Studiecirklar 

Barbro föreslår att de som gärna vill fortsätta de språkkurser som påbörjats under hösten kommer 
att få förtur till en eventuell fortsättningskurs till våren. Detta för att de böcker som används inte kan 
hinnas med under en termin och en nybörjarbok är ett minimum som början på ett nytt språk. Det 
hindrar inte att nytillkomna kommer att kunna anmäla sig. Denna punkt har flyttats upp från tillägg 
till §9 Övriga frågor. 

Beslut: Om nuvarande deltagare i nybörjarkurserna i språk vill fortsätta under våren, 
så får dessa förtur.  

Vad gäller de eventuellt nytillkomna kurserna under våren så var det fortfarande oklart om den 
italienska konversationskursen skulle kunna komma i gång.  

De övriga föreslagna cirklarna om demens och hälsa ligger kvar som förslag. 

Efter höstens cirkel om telefon/surfplatta med operativsystemet Android försöker vi anordna en 
motsvarande för Apple IOS till våren, alltså varannan cirkel Android, varannan Apple IOS. 

Folkuniversitetet ger ut en folder med reklam för de kurser som ges. Kerstin föreslår att det räcker 
att Senioruniversitetet Borås står med som en liten ruta i Folkuniversitetets folder. Där vill vi ha med 
en hänvisning till vår hemsida som presenterar det fullständiga programmet för våren. 

Beslut: Senioruniversitetet Borås står med som en liten ruta i Folkuniversitetets 
programfolder. 

Beslut: Ny cirkelledarträff bestäms till torsdagen den 2021-12-02, klockan 10.00. 

Vandringar 

Vi diskuterar gruppens uppbyggnad. Den består av Barbro, Karin och Christina där Karin är 
sammankallande. 

Vi ser gärna en naturvandring till våren. 

 

§8) Avrapporteringar 

PR-gruppen – Uno rapporterar 

Vår lilla fina PR-folder, alltså inte programbladet, borde tryckas upp i fler exemplar för att läggas ut i 
samband med föreläsningar och på andra publika platser som bibliotek med mera. Frågan hänvisas 
till ett senare tillfälle. 

Kerstin föreslår att vi i stället producerar en A4-sida att lägga ut vid speciella tillfällen. Det blir 
billigare. 

Kerstin påpekar att seniorguiden i BT översvämmas av FAS aktiviteter. De har med alla sina cirklar. 
Vår information från Senioruniversitetet försvinner nästan. 

Monica föreslår att vi skall hålla en informationsföreläsning om SU Borås på Rotary. 

Förslaget att ha en roll-up i de tomma skyltfönstren i citykärnan togs inte väl emot. 
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§9) Övriga frågor 

1) Coronasmittan 

Samtliga deltagare i våra aktiviteter skall informeras vänligt men bestämt om att de inte skall komma 
när de känner sig det minsta förkylda. Informationen kommer i nästa utskick. Barbro filar på bra 
formuleringar. 

2) Rabatt 

Folkuniversitetet är villiga att ge 20% rabatt på alla sina kurser till medlemmar i Senioruniversitetet. 
Det är Sandra som kommer med detta generösa erbjudande. 

3) Reserverade platser i fortsättningskurs i språk 

Denna punkt har flyttats upp till en beslutspunkt under §5, studiecirklar. 

4) Servicetelefonen. 

Servicetelefonen har fungerat tillfredsställande. Gunnel kan tycka att hon får för många hänvisningar 
till sådant som borde klaras av enkelt av den som har telefonen för veckan, men i det stora hela är vi 
alla nöjda.  

 

§10) Mötet avslutas av ordföranden. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Uno Axelsson (ordförande)   Jan Magnusson (sekreterare) 

 

 

 

…………………………………………………………… 

 Christina Sildenstedt (justerare) 


