
Protokoll fört vid Senioruniversitetets Borås Styrelsemöte

Datum: 2022-02-14
Tid: 10.00 - 12.15
Lokal: Folkuniversitetet, Jupiter.

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

Frånvarande: Karl-Axel Sjöblom, Monica Hammarnäs

§1) Mötet öppnas av ordföranden.

§2) Dagordningen godkändes med tillagda punkter under § 9 1) rapport Jönköping 2)
seniorguiden 3) ovaccinerad ställningstagande.

§3) Till protokolljusterare väljs Karin Höglund.

§ Föregående protokoll ej klart.

§5) Ekonomi- och medlemsrapport
Gunnel presenterar bokslutet för 2021.
304 betalande medlemmar 220 tkr i rörelsekapital och resultatet 2021 - 1813 kr.

§6) Våren 2022

Årsmöte 14/3 efter Mats Malms föreläsning. Ordförande Anders Wallin.

Revision 25/2 kl 15.00.

Föreläsningar

Till nästa föreläsning 24/2 med lBengt Wadensjö beslutar vi att maximera antal deltagare till
110 och att vi önskar dukning i salen. Britt-Marie kontaktar Immanuelskyrkan och beställer
kaffe och bullar.

Till Mats Malms föreläsning 14/3 kan det komma många. Britt-Marie förvarnar om att vi
eventuellt kan behöva kyrkosalen.

Uno berättar att han vidtalat Mats T Olsson som föreläsare  till medlemsmötet i maj att tala
om  Röda Kvarn och dess historia.
Beslut att undersöka möjligheten med lunch på Restaurang Stjärnklart för styrelse,
cirkelledare och FU personal. Karin åtar sig att undersöka detta.



Promenader och vandringar

Styrelsen beslutar ha ett gemensamt ord Utflykter istället och att införa anmälningar på
nätet. Byttorpssjön 16/2. Kransmossen 16/3.  Utflykt i april. Vänga kvarn 17/5.

Studiecirklar

Kerstin berättar att Yvonnes skrivarcirkel enbart kommer att ha 6 ggr istället för 8 då hon ska
operera sitt knä. Styrelsen godkänner att ge gruppen ett erbjudande att träffas på FU utan
ledare.

Barbro berättar om cirkeln personlig utveckling. Önskar en fortsättning till hösten. Styrelsen
var tveksam till att erbjuda ytterligare en kurs med fortsättning utöver språken.

Inställd Venedigkurs pga för få anmälda. Dock planer på resa till Venedig i september.

Senioruniversitetets stadgar

Ordförande önskar att alla läser igenom dem. Britt-Marie kontaktar några andra och
återkommer med rapport.

§7) Hösten 2022

Föreläsningar

Mattias Enn flyttad till september. Några förslag till föreläsare till hösten. Barbro Axelsson
Lenner, Leif Mannerström, Fredrik Hjelm, Niclas Sennerteg. Christina kontaktar Barbro A-L
och Leif M.

§8) Avrapporteringar

Inget att rapportera.

§9) Övriga frågor

1. Seniorguiden. Beslut att publicera utflykter och föreläsningar.
2. Rapport Jönköping stryks. Beslut att bjuda in SU Jönköping till hösten.
3. Ovaccinerad. Kerstin berättat att hon blivit uppringd av en man som är ovaccinerad

men vill gå Klimatcirklen. Med honom blir antalet 6 i cirkeln vilket gör att den kan
genomföras. Efter diskussion beslutas att Kerstin tar kontakt med Cirkelledaren som
får avgöra om han vill ha en ovaccinerad i sin grupp.



§10) Mötet avslutas av ordföranden.

.....................................................      …………………………………………….
Britt-Marie Hallde’n (ordförande).          Kerstin Hellekant (sekr)

.....................................................................
Karin Höglund (justerare)


