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§ 1   Mötet öppnas och dagordningen godkänns. 

 
§ 2 Till protokolljusterare utses Uno Axelsson 
 
§ 3 Föregående mötes protokoll genomgås och läggs till handlingarna 
 
§ 4 Ekonomifrågor - medlemsrapport 
 Kassören föredrar resultat- och balansrapport. (Bilaga 1) 
 Kassören kommer att ansöka om befrielse från deklarationsplikt för 
 föreningen för en ny fem-årsperiod, gällande fr o m 2015-01-01.  
 Antal medlemmar är för närvarande: 231. 
 Studiecirkelledararvoden diskuteras. 
 Beslutas att studiecirkelledare, som rekryteras externt ska arvoderas enligt 
 FU:s normer. 
 Uppdras åt kassören att skicka ut påminnelser om årsavgift. 
 Kostnader för SU:s hemsida 2015: 600 kr. Kostnader för 2016:1 512 kr. 
 Beslutas att styrelsen, studiecirkelledare, personal från FU och Hemgården  
  bjuds på sedvanlig vårlunch på Yxhammargården 7 maj.  Uppdras åt ordf att 
 kontakta Yxhammargården. 
 
§ 5 Vårens program 
 Nästa föreläsning 26.3: Maria Khorsand, VD, SP: Ledarskap i förnyelse. 
 23 april: Marika Lagercrantz, Tyskland idag. Lena kontaktar. 
 7 maj medlemsmöte: Carl Gustaf Eliasson, Textila arvet 
 Uppdras åt Uno att skicka pressrelease till BT inför varje föreläsning.   
 Uppdras åt Lena att förse honom med material. 
 Uppdras åt ordf att beställa annons i BT. 
 
§ 6 Höstens program och studiecirklar 
 Beslutas att utskick av höstens program sker måndag 8 juni. I utskicket  
 uppmanas medlemmarna meddela mailadress till vår hemsida. 
 Beslutas att engagera Ann-Marie Rauer, TV- journalist, som föreläsare 27 aug. 
 Rubrik: Lyssnande intervjuer. Att lyssna så att man hör. Arvode: 6 000 kr exkl 
 moms, resa och hotell. 
 Beslutas att erbjuda våra medlemmar en studiecirkel i ämnet: Kristendomens 
 betydelse för uppkomsten av dagens moderna Sverige med Göran Hermansson 
 som studiecirkelledare under förutsättning att en överenskommelse kan träffas  



 om arvode. Uppdras åt Uno att kontakta Göran för att förhandla om 
 arvodet. 
 
§ 7 Resor 
 Programmet för resan till Ryttmästarbostället 2 sept presenteras av Barbro och 
 godkänns.  Kommer att bifogas utskicket av höstens program. Deltagaravgift: 
 500 kr pp. SU står för busskostnaden (4 600 kr - 5 300 kr beroende på antal 
 deltagare.) Våren 2016 planeras en resa till Botaniska Trädgården i Göteborg. 
 
§ 8 SU:s hemsida 
 Uno presenterar SU:s purfärska hemsida, som förtjänar ett mycket stort beröm. 
 Styrelsen gav muntligt besked till Uno 26 febr och godkände därmed satsningen 
 på en hemsida, detta för att vinna tid och säkra satsningen. Ang kostnaden för 
 hemsidan, se § 4 (Ekonomifrågor)	  
  
§ 9 Årsmötet 
 Genomgång av dagordning och arbetsfördelning. 
 
§ 10 Övrigt 
 Uppdras åt Lena att ta med två böcker för utlottning vid nästa föreläsning. 
 Beslutas att Maria Khorsand avtackas med ett presentkort (500 kr) och 
 årsmötesordförande Anders Wallin med ett presentkort (200 kr). 
 Informerar ordf om Föreningsarkivets kommande möte med föreningar. 
 Lennart deltar från oss. 
 
 
§ 11 Mötet avslutas  
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