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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 Ekonomi- och medlemsfrågor 
 Kassören föredrar resultat- och balansrapport. (Bilaga 1) 
 
§ 5 Höstens föreläsningar 
 Beslutar styrelsen att en extra föreläsning ska äga rum 27.8. Uppdras åt  
 Ulla- Britt Forsman att kontakta Ann-Marie Rauer som föreläsare. 
 Följande föreläsare bokade o klara: 
     24.9 Göran Bexell, Dag Hammarskölds liv och död. Arvode: 999 kr, resa. 
     22.10 Ingmar Karlsson, Arvet från Bagdad. Arvode: 6000 kr + soc +  resa 
     26.11 Per Flensburg, Datorer o IT-syst i ett 10 000-årigt persp. 5000 kr + soc. 
 
§ 6 Höstens studiecirklar 
 Konstcirkeln - Bengt Göran Johansson lämnar förslag på ämne. 
 Engelska cirkeln, ev dubblering. Lennart kontaktar Ingrid Sevo. 
 Klingestens cirkel - ev dubblering. Margareta kontaktar. 
 Beslutas att cirklarna i Vävteknik och Slöjdteknik ej kommer att publiceras i 
 SU-s program fr o m hösten. 
 
§ 7 Nya cirklar 
 Skrivarcirkel - Eva Elmgren. Ansvarig: Lennart. 
 Göran Hermansson har lämnat förslag på en cirkel (Kristendomens betydelse för 
 uppkomsten av dagens moderna Sverige). Margareta meddelar Göran  att vi 
 bereder frågan och återkommer under april. 
 Venedigcirkel? Lars Svensson, ”Venedignörd” har erbjudit sig att leda en 
 cirkel om Venedig med preliminär start onsdag 7 okt kl 13-15. Prel. 5 
 sammankomster, prel max 12 deltagare och prel 300 kr i avgift. 
 Studiecirkelledararvode enligt FU:s normer. Lena kontaktar Lars och meddelar 
 vårt intresse. 
 
 
 



 
§ 8 Arvodering studiecirkelledare 
 Beslutas att studiecirkelledarna ska arvoderas enligt FU:s normer fr o m hösten. 
 Eva-Lisa undersöker med Eva Björkman om FU kan sköta utbetalningarna. 
 
§ 9 Föreläsningserbjudande 
 Yngve Karlsson, numismatiker, har kontaktat Lena och erbjudit sig att hålla en 
 föreläsning med myntillustrationer. Förslag på rubrik: Hur det går till att skapa 
 en ny dynasti? - Uppdras åt Lena att kontakta Yngve Karlsson och be honom 
 beskriva innehållet i en föreläsning. 
 
§ 10 Resor 
 Ryttmästarbostället 2 sept. Uppdras åt Barbro o Uno att till 19.3 utarbeta ett 
 program, som bifogas höstens program. Resan till Botaniska Trädgården och 
 Sjöfartsmuseet i Göteborg kommer att äga rum i slutet av sept. Lennart arbetar 
 vidare på programmet. 
 
§ 11 Medlemsmötet 7 maj 
 Beslutas att mötet äger rum i Sinnenas Hus och att en subventionerad lunch 
 serveras för medlemmarna till ett pris av 50 kr pp. Vid kommande 
 föreläsningar sker information. Förhandsanmälan. Studiecirkelledare, 
 personal från Hemgården, FU och styrelsens ledamöter inbjuds liksom tidigare 
 utan kostnad. 
 
§ 12 Årsmötet 
 Ny revisor? - Föreslås Conny Oscarsson. Uppdras åt Uno att kontakta Conny. 
 
§ 13 SU:s hemsida - policy och utveckling 
 Uno presenterar ett förslag på en stegvis utveckling av SU: s hemsida. Uno har 
 vårt fulla förtroende att fortsättningsvis utveckla SU:s hemsida. 
 
§ 14 Övriga frågor 
 Beslutas om en 2 spalts annons inför nästa föreläsning. 
 Inköp - bokrean. Uppdras åt Lena att köpa in ett antal böcker för vinstutlottning 
 i anslutning till våra föreläsningar. 
 
§ 15 Mötet avslutas 
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