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§ 1   Mötet öppnas och dagordningen godkänns. 
 
§ 2 Till protokolljusterare utses Eva-Lisa Sjöberg 
 
§ 3 Föregående mötes protokoll genomgås och läggs till handlingarna 
 
§ 4 Ekonomifrågor - medlemsrapport 
 Kassören föredrar resultat- och balansrapport.(Bilaga 1) 
 Kassören rapporterar att antal medlemmar f n är: 290 
 Studieledararvoden och studiecirkelavgifter diskuteras. Bör eftersträvas att 
 nuvarande skillnader i studiecirkelavgifter planas ut och att en revision av 
 avgifterna sker inför hösten 2016. Uppdras åt Uno att skicka en enkät till andra 
 SU för att få information om vilka studiecirkeldeltagaravgifter som tillämpas. 
 
§ 5 Hösten 2015 
 Vid senaste föreläsningen ”Arvet från Bagdad” slogs rekord i antalet  
 besökare = 116. Avstämning av praktiska detaljer inför föreläsningen 26.11. 
 
§ 6 Våren 2016 
 Föreläsningen 31.3 med professor Sverker Gustafsson har följande rubrik: 
 Det europeiska unionsprojektet - från början, nu och i framtiden. Arvode: 
 2000 kr exkl resa och övernattning. 
 Beslutas att erbjuda studiecirkel om Venedig (samma som under hösten) i 
 vårens program med start 20 jan. Ev nya cirklar för hösten 2016 diskuteras: 
 tidningsläsarcirkel, något inom ämnesområdet historia med Göran Hermansson  
 som ledare. Beslutas att trycka vårens program i 500 ex (samma upplaga som 
 höstens) 
 
§ 7 SU:s hemsida 
 Uno informerar om besöksstatistik mm. Antalet medlemmar som lämnat 
 mejladresser är f n ca 100. Beslutas att Samarbetsavtalet mellan SU och FU 
 från 2013 skall läggas in på hemsidan. Fotografering av cirkelledare för 
 publicering på SU:s hemsida sker förslagsvis vid medarbetarlunchen i maj. 
 
 
 
 
 



§ 8 Förläsarbanken 
 Genomgång och uppdatering av Föreläsarbanken. Följande tillägg görs:  
 Marie Rådbo, astronom, Göteborgs universitet, Ingela Wiman, docent i 
 Antikens kultur och samhällsliv, Göteborgs universitet och Kamran Rousta, 
 Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, Högskolan i Borås. 
  
§ 9 Resa våren 2016 
 Lena får i uppdrag att kontakta Kungsbacka turistbyrå för att få kostnadsuppgift 
 på Tidsresan genom Kungs rike. 
 
 
§10 Sammanträdesplan våren 2016 
 AU: 12.1, 9.2, 16.2, 15.3, 12.4. 
 Styrelsemöten: 19.1, 16.2, 22.3, 19.4, 3.5. 
 
§ 11 Mötet avslutas 
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