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Närvarande: Margareta Magnusson, ordf, Barbro Oktábec, Uno Axelsson, Ulla-Britt 
Forsman, Ola Brander, Lennart Olsson, Eva-Lisa Sjöberg och Lena Persson, sekr.  
Adjungerad  FU fr o m § 12: Eva Björkman. 
 
 
§ 1   Mötet öppnas och dagordningen godkänns. 

 
§ 2 Till protokolljusterare utses Ulla-Britt Forsman 
 
§ 3 Föregående mötes protokoll genomgås och läggs till handlingarna 
 
§ 4 Ekonomi- och medlemsfrågor 
 Kassören föredrar resultat- och balansrapport. (Bilaga 1) 
 
§ 5 Medlemserbjudanden 
 Lena presenterar förslag på två konstresor; till Louisiana resp Akvarellmuseet på 
 Tjörn som ska erbjudas våra medlemmar till ett starkt subventionerat pris av 
 100 kr pp. Dessutom kommer en visning av utställningen Italienska trädgårdar 
 på Abecita konstmuseum att erbjudas utan kostnad.  
 Beslutas att dessa tre erbjudanden enligt ovan ska erbjudas våra medlemmar och 
 bifogas utskicket av höstens program.  (Bilaga 2)  
 
§ 6 Offerter, bussbolag 
 Tre bussbolag (Lidbergs, Hallgrens och Sohlbergs) har inkommit med offerter 
 avseende resan till Louisiana. För resan till Akvarellmuseet har endast Lidbergs 
 lämnat offert. 
 Beslutas att ge uppdraget till Lidbergs Buss, Horred för både resan till Louisiana 
 och till Akvarellmuseet. (Bilaga 3) 
 
§ 7 Avstämning inför medlemsmötet 15 maj 
 Genomgång av praktiska detaljer. Till medarbetarlunchen på Yxhammargården 
 är f n 22 personer anmälda. Lena meddelar Yxhammargården. 
 
§ 8 Höstens program och studiecirklar 
 Slutgenomgång av höstens program och studiecirklar 
 
§ 9 Studiecirklar fr o m våren 2015 
 Önskemål om nya studiecirklar? - Ett förslag om en studiecirkel i astronomi
 framförs av Uno. Studiecirkelledare?  
 Beslutas att Margareta kontaktar Lotta Johansson, Navet. 
 
 
 



§ 10 Sammanträdesdatum hösten 2014 
 AU: 9 sept, 7 okt, 11 nov. Styrelsemöten: 16 sept, 14 okt, 18 nov, 2 dec. 
 
§ 11 Vårens föreläsningar 2015 
 Beslutas, efter diskussion, att uppdra åt Margareta att kontakta Britt-Marie 
 Mattsson, åt Lena att kontakta Marika Lagercrantz och åt Uno att kontakta 
 Göran Hermansson. Intressanta namn i övrigt som diskuteras bl a: Carl Otto 
 Werkelid, Lars Tornstam och Marika Khorsan.  
 
§ 12 Information från FU 
 Eva Björkman informerar om FU:s föreläsningsserie våren och hösten 2014. 
 Beslutas att information om dessa föreläsningar ska delas ut i samband med 
 SU:s föreläsningar. Eva informerar även om det planerade samarbetet mellan
 FU och Textilmuseet hösten 2014. 
 
§ 13 Mötet avslutas 
 
 
 
Sekreterare    Justerare 
 
 
Lena Persson    Ulla-Britt Forsman  
	  


