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Protokoll fört vid Senioruniversitetets Borås Styrelsemöte 

 

Datum: 2022-01-18 

Tid: 10.00-11.50 

Lokal: Folkuniversitetet, Mars. 

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

Frånvarande: Christina Sildenstedt, Britt-Marie Halldén 

 

§1) Mötet öppnas av ordföranden.  

§2) Dagordningen godkänns med tillägg om e-post och ny sekreterare. 

§3) Till protokolljusterare väljs Gunnel Bengtsson 

§4) Föregående protokoll föreligger ej. 

 

§5) Ekonomi- och medlemsrapport 

265 medlemmar har betalat avgift för 2022. Totalt finns 441 medlemmar i registret (2021 plus 2022) 
Årets resultat väntas bli en förlust på 30.000:- före bidrag från FU. Bidraget beräknas bli ca 
30.000kronor. 180.000 finns på rörelsekonton samt 40.000 bundet konto. 

Föreläsningarna från Uppsala kostade 13.500. 

§6) Våren 2022 

Föreläsningar 

Den första föreläsningen under våren ställs in på grund av nya stränga förhållningsregler från 
Folkhälsomyndigheten. Mattias Enn skulle berättat om världssopranen Birgit Nilssons liv och karriär. 
Nu har Uno bokat om honom till den 2022-09-29 i stället. 

Vi avvaktar hur vi skall göra med övriga föreläsningar och inväntar nya besked från FHM. 

 

Studiecirklar 

Vi noterar att systerorganisationen FAS har beslutat att stänga ned sina cirklar för att de har så 
trånga lokaler. 

Franskan är uppskjuten i två veckor och alla är meddelade. Italienskan börjar på torsdag med Malin.  

Tyskan ställs in. English Bookclub skjuts upp två veckor. Engelsk konversation har börjat under 
gårdagen. Bo-Görans konstcirklar är dubblerade, men ändå övertecknade så här kommer vi att 
tillämpa lottning. Venedig har bara tre anmälda och skjuts upp till 2022-03-01. Personlig utveckling 
börjar. Tre musikaliska underhållningsikoner går i två grupper och även där kommer vi att tillämpa 
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lottning för att jämna ut deltagarantalet i de båda grupperna. Svenska klassiker – Gunilla som håller i 
cirkeln får bestämma hur hon vill göra. Musikens kvinnor skjuts upp något. Skrivarcirkeln sätter igång 
i slutet av februari. Läsecirkeln likaså, om det blir någon deltagare ytterligare. Vinkunskap – 
Introduktionskurs, steg ett lottas. Alla som gått steg ett får vara med i steg två. Musikens 
hälsobringande kraft har få anmälda, men börjar först i mars. Klimatcirkeln har få anmälda. Karl den 
Store stryks ur listan. 

Barbro tycker det skulle vara bra om de som deltar i kurserna från styrelsen tar var sitt 
ansvarsområde. Monica tar ansvar för italienskan. Barbro tar ansvar för Personlig utveckling. Karin 
tar ansvar för Nedslag bland svenska klassiker. 

Det är fortsatt bra om kursledarna antecknar deltagarna i Mina aktiviteter, men de måste in i 
Folkuniversitetets register också. 

 

Vandringar 

Karin kommer att dra samman personerna som ingår i vandringsgruppen efter styrelsemötet. Vi 
planerar en vandring per månad framöver. 

Årsmöte 

Årsmötet hålls den 2022-03-14 efter föredraget. Om restriktionerna blir hårdare kommer vi att 
senare bestämma om vi skall skjuta på mötet.  

Monica är villig att gå in som ordinarie styrelseledamot. 

Uno ställer upp för omval, men det blir hans sista period. 

Jan Magnusson slutar i styrelsen. Ny sekreterare inträder vid nästa styrelsemöte 2022-02-15. Monica 
tar på sig sekreteraruppgiften vid detta styrelsemöte. 

Britt-Marie är osäker om hon kommer att fortsätta. 

Karl-Axel flaggar för avgång ur styrelsen. 

 

Resa till Jönköping 

Kerstin, Uno, Monica, Barbro och Gunnel har anmält sig till ett möte med Senioruniversitetets i 
Jönköping styrelse. Föreslås samåkning i en bil. Uno kör. En liten gåva i form av ”avlatsbrev” – träd 
planterat i östra Afrika – föreslås. 

 

Mötestider för hösten 2022 

Förslag till mötestider: styrelsemöte  Föreläsning 

Augusti månad 2022-08-23  2022-09-01 

September månad 2022-09-20  2022-09-29 

Oktober månad 2022-10-18  2022-10-27 

November månad 2022-11-15  2022-11-24 
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December månad 2022-12-06  2022-12-15 

 

Roll-Up 

Vår roll-up lossnade i överdelen vid senaste användningen. Karl-Axel lovar att fixa den. 

 

§7) Hösten 2022 

Föreläsningar 

Monica och Uno i föreläsargruppen kommer att fortsätta finna adekvata föreläsare till hösten. Vi har 
ju ett smörgåsbord av ämnen i vår föreläsarbank. De datum som gäller har vi fått ovan i §6. 

 

Studiecirklar 

Vi avvaktar med dessa till dess att vi vet mer om hur SARS-CoV2 utvecklar sig. Blir det fler mutationer 
eller kan vi räkna med att det lugnar sig till hösten? 

 

Vandringar 

Karl-Axel avvaktar ett studiebesök på Sobacken. Vi har inte bestämt oss ännu. Borås Energi har inte 
tagit ställning till besök ännu. 

Studiebesök föreslås också på RISA; Polisskolan; Viareds område – här föreslås bussresa med lunch; 
Konsten på SÄL – här kan Uno ha kontakten. 

 

§8) Avrapporteringar 

PR-gruppen – har inte haft något nytt möte. 

 

§9) Övriga frågor 

 Uno presenterar inloggningsanvändarnamn och lösenord till vår e-post och hur man loggar in. 

 

§10) Mötet avslutas av ordföranden. 
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……………………………………………………………  …………………………………………………………… 

Uno Axelsson (ordförande)   Jan Magnusson (sekreterare) 

 

 

 

…………………………………………………………… 

 Gunnel Bengtsson (justerare) 


