
Protokoll fört vid Senioruniversitetet Borås Styrelsemöte    

       

Datum: 2022-04-12 

Tid: 10 – 12 

Plats: Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6 

Närvarande: Kerstin Hellekant, Uno Axelsson, Gunnel Bengtsson, Tommie Kronholm, Karl-

Axel Sjöblom, Christina Sildenstedt, Barbro Olson, Monica Hammarnäs,Karin Höglund. 

 

§ 1    Mötet öppnas av ordförande 

§ 2    Dagordningen godkänns 

§ 3    Till protokolljusterare väljs Tommie Kronholm 

§ 4    Föregående protokoll godkänns  

§ 5    Ekonomi och medlemsrapport 

-Rörligt kapital 246.000 kr och Fasträntekonto 40.000 kr 

-Medlemsantalet är 339 i nuläget. 

 

§ 6    Våren 2022 

-Föreläsningar: Nästa föreläsning 21 april. Föreläsare är Karin Ekström Professor i 
företagsekonomi på Högskolan i Borås Monica tar kontakt med henne. 

-Uno önskar lite mer om innehållet i föreläsningen för hemsidan. 

-Beslut: Styrelsemedlemmar skall anmäla sig till föreläsningarna om man skall närvara. 

Medlemsmötet är 12 maj. Föreläsare är Mats Olsson. 

Studiecirklar: Vårens cirklar är avslutade. Cirkelledarmötet har varit 6 april. Kerstin gjorde 
minnesanteckningar som skickades till cirkelledare och styrelsemedlemmar. 

Beslut: Frivilligt för cirkelledare att vara medlem i Senioruniversitetet. 

Studie- och kulturbesök: Fredrik Hjelm gör en guidning 20 april i Borås. Arkitekturen SU 
använder hörlurar. 2 st hörlurar har kommit bort. Kostnaden är 2.000 kr för en hörlur. 

Beslut: 2 st hörlurar skall köpas in så antalet blir komplett. 



 

§ 7    Hösten 2022:  

          Föreläsningar:1 september, Ida Bjuren, Kulturchef. 

                                   29 september, Mattias Enn, Estradör. 

                                   27 oktober, Barbro Lenner Axelsson, Fil.lic psykolog o författare.  

                                   28 November, Leif Mannerström. Christina informerade att Leif har 

                                   hört av sig och vill komma som föreläsare med ett annorlunda koncept, 

                                   Dialog och frågor. 

                                   Det finns en osäkerhet att Leif M inte kan ställa upp. Han kommer att 

                                   meddela 2 månader innan. Su måste ha en plan B.  

                                   15 december Medlemsmöte, Tommy Olsson. Bibliotekshistoria. 

          Studiecirklar: De flesta cirklarna är klara och finns på Mina aktiviteter.  

                                   Tommie har upprättat ett flödesschema över arbetet med cirklarna.   

                                   Uno informerade om en ändring. Vi behöver bara lägga in cirklarna i 

                                   Mina aktiviteter och lägga in en länk på vår hemsida. Så undviker vi 

                                   dubbel arbete. 

                                   Folkuniversitetet drar ned på Senioruniversitetets tillgång till  

                                   användning av antal lokaler. Diskuterades om hur SU skall göra med  

                                   lokalfrågan. Beslut vid nästa styrelsemöte. 

         Studie o kulturbesök: Karl-Axel sammankallar gruppen. 

§ 8    PR:  Någon från gruppen kommer att deltaga på Demensdagen. 

§ 9    Övrigt:  Ronny från Folkuniversitetet informerade om nytt avtal.  

                        Folkuniversitetet kommer att säga upp avtalet, mellan FU och SU, 6 månader 

                        före utgången som är den 31 december 2022. Ett förslag av FU kommer  

                       förmodligen sommaren 2022. Nytt avtal kommer skrivas när parterna kommer 

                       överens om vad som gäller.  

 

 



Nästa Styrelsemöte 3 maj 2022 tid 10-12. 

§ 10    Mötet avslutas 

 

 

 

……………………………………..                                         …………………………………….. 

Kerstin Hellekant                                                                   Karin Höglund 

 

 

………………………………………………… 

Tommie Kronholm 


