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Adjungerad  FU § 12: Eva Björkman. 
 
 
§ 1   Mötet öppnas och dagordningen godkänns. 

 
§ 2 Till protokolljusterare utses Ola Brander 
 
§ 3 Föregående mötes protokoll genomgås och läggs till handlingarna 
 
§ 4 Ekonomi- och medlemsfrågor 
 Kassören föredrar preliminär resultat- och balansrapport för 2014:2 
 (bilaga 1 till protokollet.) Beslutas att snarast skicka påminnelsefaktura till de 
 medlemmar som inte betalat årets medlemsavgift. Antalet medlemmar är f n 188 
 inkl hedersmedlemmar. 

§ 5 Checklista inför bokning av föreläsare.  
 Underlag presenteras av Margareta. Beslutas att denna checklista ska gälla efter 
 smärre justeringar. (Bilaga 2 till protokollet) 
 
§ 6 Avstämning inför nästa föreläsning med Kristian Gerner 27.3 
 Ola, som är ansvarig för kontakterna med föreläsaren Kristian Gerner, redogör 
 för kontakter, som tagits med föreläsare och Borås Tidning. 
 
§ 7 Årsmötet 27 mars 
 Verksamhetsberättelsen med balans- och resultaträkning för 2013  
 skrivs under av styrelsens medlemmar. Anders Wallin ställer upp som  
 årsmötesordförande. 
 
§ 8 Föreläsare oktober? 
 Till oktoberföreläsningen saknas föreläsare. Efter diskussion beslutas att uppdra 
 åt Margareta att kontakta Britt-Marie Mattson för en föreläsning om USA. 
 
§ 9 Medlemsmötet december 
 Efter diskussion beslutas att i stället för sedvanligt Luciatåg vid medlemsmötet i 
 december erbjuda ett kortare föredrag, t e x med anknytning till Borås textila 
 historia. 
 
 
 
 



§ 10 Bidragsansökan 
 Margareta meddelar att ansökan om bidrag till SU:s föreläsningar, med 
 akademiska föreläsare under innevarande år skickats till FU. Bidragsansökan är  
 på 16 000 kronor. 
 
§ 11 Bokinköp 
 Beslutas att Lena får i uppdrag att köpa fyra böcker, till priset av tre på bokrean 
för utlottning vid våra föreläsningar.  
 
§ 12 Information från FU 
 Eva Björkman informerar om att FU fått anslag för att arrangera föreläsningar 
 (15 st) under året med början under våren. 
 
§ 13 Mötet avslutas 
 
 
 
 
Sekreterare    Justeras 
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