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§ 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- o balansrapport för 2014 år. En avstämning sker mot 
 verksamhetsberättelsen. Kommer i detta skick att lämnas till revisorerna. (Bilaga 1) 
 Kassören presenterar även förslag till budget för 2015, som godkänns. (Bilaga 2) 
 
§ 5 Vårens föreläsningar och studiecirklar 
 Genomgång och avstämning av vårens föreläsningar och studiecirklar. 
 Medlemsmötet i maj föreslås ev äga rum i Sinnenas Hus och avslutas med 
 lunch för de medlemmar som så önskar till ett subventionerat pris. 
 Den till våren aviserade skrivarcirkeln har ej fått tillräckligt antal deltagare. Den 
 kommer att erbjudas i höstprogrammet.  
 
§ 6 Policy SU:s verksamhet o studiecirklar 
 Uppdras åt Uno att ge förslag på innehåll och utveckling av SU:s hemsida. 
 Beträffande studiecirklar (Sevos och Klingestens) är det sedan många år näst 
 intill omöjligt för nya medlemmar att delta, eftersom gamla medlemmar har 
 företräde. Skulle några cirklar kunna bedrivas i föreläsningsform? Uppdras åt 
 Lena att kontakta Bengt Göran Johansson (konstcirkelledare) och åt 
 Lennart att kontakta Bernt Olov Klingesten (cirkelledare för Arvet från Bagdad) 
 för att efterhöra deras synpunkter. 
 
§ 7 Resor 
 Barbro presenterar programmet för en resa till Ryttmästarbostället i Skövde. 
 Offerter från tre bussbolag har inkommit. Beslutas att uppdraget går till Ods 
 Buss och Taxi Lena kontaktar bussbolaget. Barbro utses till ansvarig för denna 
 resa. 
 Lennart presenterar ett förslag på en resa till Botaniska Trädgården i Göteborg 
 och Sjöfartsmuseet. Datum ej klart. Vid nästa möte beslut om kostnad pp. 
 Lennart utses till ansvarig för resan till Göteborg. SU har fått ett erbjudande från 
 STF:s lokalavdelning att delta i en resa till Österrike. 
 
 



§ 8 Höstens föreläsningar 
 Uppdras åt Margareta att kontakta professor Göran Bexell, ordf  för Dag 
 Hammarskjöld Foundation för en föreläsning om Dag Hammarsköld och 
 Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria för en föreläsning 
 inom området livsfarlig medikalisering, sjukförklaring av våra känslor. 
 
§ 9 Information från FU 
 Margareta meddelar att FU 7 febr arrangerar en Inspirationsdag på Textile 
 Fashion Center. 
 
§ 10 Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
Sekreterare    Justeras 
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