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§ 1   Mötet öppnas och dagordningen godkänns. 

 
§ 2 Till protokolljusterare utses Barbro Oktábec. 
 
§ 3 Föregående mötes protokoll genomgås och läggs till handlingarna 
 
§ 4 Ekonomifrågor - medlemsrapport 
 Kassören föredrar resultat- och balansrapport.(Bilaga 1) 
 Kassören rapporterar att antal medlemmar f n är: 269 
 Beslutas att ej söka kulturbidrag från Kulturnämnden. 
 Beslutas att de två medlemmar som lämnat återbud för sent till resan till 
 Ryttmästarbostället 2 sept ska debiteras 500 kr pp.  
 
§ 5 Hösten 2015 
 Ann-Marie Rauers föreläsning i augusti drog en stor publik (87 pers). BT:s 
 reportage blev en fin PR för SU. 
 Uno o Barbro kunde rapportera att resan till Ryttmästarbostället blev lyckad 
 och mycket uppskattad av deltagarna. 
 Avstämning av praktiska detaljer inför nästa föreläsning, 24.9. Genomgång av 
 bokningsläge och lokalfrågor ang höstens studiecirklar. 
 
§ 6 Våren 2016 
 Följande föreläsare är bokade: 
 28.1 Stefan Edman, biolog och författare. Rubrik ej klar. Arvode 6000 kr exkl 
 moms och resa. 
 25.2 Ingemar Thorsén, arkitekt. Översikt över modernismens födelse och 
 borttynande (inom arkitekturen) Arvode: 999 kr exkl resa. 
 31.3 Professor Sverker Gustavsson, statsvetare o professor. Rubrik ej klar. 
 28.4 Kristina Sandberg, författare, om sin roman Liv till varje pris, som tilldelats 
 Augustpriset 2014. Arvode: 6000 kr exkl moms, resa och övernattning. 
 12.5 (medlemsmötet) finns f n ett förslag att engagera Jan-Åke Claesson, 
 Tekniska förvaltningen, Borås. 
 Förslag på ev resa: Lena berättar om Tidsresan genom Kungs rike, som börjar i 
 forntiden i Fjärås Bräcka och slutar i början av 1900-t på Tjolöholms slott. 
 
§ 7 SU:s hemsida 
 Uno kommer succesivt under hösten att genomföra utbildning i konsten att 
 publicera dokument. 



 
 
§ 8 Information 
 Ordf meddelar att Kulturnämnden inbjuder till Dialogcafé 5 okt kl 18 i  
 Vävarsalen, Kulturhuset. Lena deltar. 
 Eva Björkman, ger aktuell information från FU om organisation och 
 verksamhet. Aktuell information ges också från SU till FU. Nuvarande avtal 
 FU-SU löper vidare. 
 
 
§ 9 Mötet avslutas 
 
 Sekr   Justerare 
  
 Lena Persson   Barbro Oktábec 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
	  


