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§ 1   Mötet öppnas och dagordningen godkänns. 

 
§ 2 Till protokolljusterare utses Lennart Ohlsson 
 
§ 3 Föregående mötes protokoll genomgås och läggs till handlingarna 
 
§ 4 Ekonomi- och medlemsfrågor 
 Kassören föredrar resultat- och balansrapport. (Bilaga 1) och rapporterar att 
 medlemsantalet fortsätter att öka och nu uppgår till 245. Uppdras åt kassören att 
 undersöka om nuvarande bokföringssystem skulle kunna ersättas av ett som 
 bättre motsvarar våra behov. Med anledning av höjda hyror på Hemgården mm 
 har Margareta kontaktat Högskolan och Sten Dellby. Högskolan kan tänka sig 
 ett samarbete rörande föreläsningarna, under förutsättning att ingen entréavgift 
 tas ut och att  det klart framgår att Högskolan är medarrangör. Vi funderar 
 vidare. 

§	  5	   Medlemsmötet 11 dec 
 Genomgång av praktiska detaljer. Eva Elmgren, ledare för vårens skrivarcirkel 
 inbjuds att presentera sig i anslutning till mötet. 
 Föreläsaren Annie Andreasson kommer att ”arvoderas” med ett presentkort på 
 200 kr, som Margareta ordnar. Uppdras åt Lena att lägga ut listor, där våra 
 medlemmar har möjlighet att anteckna önskemål om resor och föredragshållare. 
 
§ 6 Vårens program och studiecirklar 
 Genomgång av vårens program. Beslutas att 500 program ska tryckas (100 fler 
 än tidigare) Lennart informerar om en ”intern” studiecirkel i  
 datorkunskap, en uppföljning av en tidigare kurs. Ledare: Britt Olsson. Avgift: 
 150 kr pp. Beslutas att 500 program ska tryckas (100 fler än tidigare) 
 
§ 7 Årsmötet 2015 
 Anders Wallin ställer upp som årsmötesordförande. 
 
§ 8 Resor 

• Ryttmästarbostället Skövde 
 Barbro presenterar programmet för ett besök på Ryttmästarbostället utanför 
 Skövde. Entréavgift, guide och lunchbuffé: 425 kr pp. Barbro får i uppdrag att 
 boka dag och tid för ett besök under våren, alternativt början av september. 
 Uppdras åt Lena att kontakta bussbolag för offerter och förslag på fikaställe på 
 vägen upp. 



• Botaniska trädgården Göteborg 
 i kombination med Göteborgs konstmuseum eller Röhsska. Lennart får i 
 uppdrag att komma med förslag till nästa styrelsemöte. 

• Konstresa i september under ledning av Bengt Göran Johansson. ev till 
 Strandverket Marstrand. Lena håller i kontakten med Bengt Göran. 
 
 
§ 9 Information från FU 
 Eva Björkman meddelar via Margareta att FU söker kontakt med Hans Rosling 
 för en föreläsning i Borås, under våren 2015. Ämne: Global hälsa.   
 
§ 10 Höstens föreläsningar 2015 
 Diskuteras olika förslag på föreläsare hösten 2015. Dessa läggs in i 
 föreläsarbanken, som administreras av Uno, som kommer att tematisera de 
 förslag som inkommit. 
 
§ 11 Övriga frågor 
 Uno undrar om styrdokument finns för SU:s verksamhet. Svaret är nej, men 
 styrelsen är enig om att det vore önskvärt att ett sådant funnes. 
 Utskick av vårens program sker 29 dec kl 9.30 i FU:s lokaler. 
 
§ 12 Mötet avslutas 
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