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Närvarande: Margareta Magnusson, ordf, Lennart Olsson, Barbro Oktábec, Ulla-Britt 
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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 Ekonomifrågor - medlemsrapport 
 Kassören föredrar resultat- och balansrapport. (Bilaga 1) 
 Uno som fått styrelsens uppdrag att undersöka kostnader för inköp av en dator 
 till FU meddelar att en ny dator, inklusive för vår verksamhet relevanta 
 program, kan inköpas till ett pris av ca 5000 kr inkl moms. 
 Beslutar styrelsen uppdra åt Uno att ombesörja inköp av en sådan dator. 
 Beslutas att förvaring av denna bör vara på Hemgården. Margareta undersöker 
 möjligheterna. Antalet medlemmar f n: 269. 
 Arvode till ledare (Bengt-Göran Johansson) i Konstcirkeln: beslutas 
 att arvodet skall vara 190 kr per studietimme fr o m våren 2016 enligt 
 styrelsebeslut 2013 
 Samarbetsavtal SU- FU - fortsatt diskussion om ev nytt samarbetsavtal med FU. 
 Uppdras åt Margareta att kontakt Vesna, FU, eftersom viss information saknas. 
 
§ 5 Våren 2016 
 Genomgång av praktiska detaljer inför nästa föreläsning samt årsmötet. 
 
§ 6 Hösten 2016 
 Avstämning av utbudet av studiecirklar. Ev kommer SU att kunna erbjuda en 
 studiecirkel i samarbete med BT. Vi avvaktar rubrik och upplägg. Margareta 
 kontaktar Stefan Eklund, BT. Prel planeras sex sammankomster. Lokal: BT:s 
 Presscenter. Önskemål om studiecirkel i musik- o konsthistoria har inkommit 
 från en medlem. Uppdras åt Lena att kontakta Helen Flensburg för ev 
 studiecirkelledarskap. Anmälningar till resp studiecirkel enligt den information 
 som kommer att ges i höstens program. Ang föreläsningarna kommer ev vissa 
 smärre justeringar beträffande innehållet att behöva göras. 
 Informerar Lena om Tidsresan genom Kungs Rike (Fjärås Bräcka, Hunehals, 
 Äskhults by och Tjolöholms slott) Beslutas att SU ska erbjuda medlemmarna 
 en sådan resa 1alternativt 6 sept. Uppdras åt Lena att boka resan hos arrangören 
 Olofssons Buss samt ta in offerter på kostnad för buss. 



 
§ 7 Intern studiecirkel  
 Informerar Lennart om att en intern studiecirkel, ”Resa till södra England” är 
 anmäld till FU. 
 
 
 
§ 8 Inbjudan 
 Margareta informerar om att inbjudan till en nationell samordningskonferens 
 i Solna 14-15 maj? kommit föreningen till handa. Arrangör: Stockholm- 
 Uppsala SU. Vi kommer inte att skicka någon deltagare, efterson ingen 
 styrelseledamot har möjlighet att delta.  Ulla Britt föreslår att vi i stället ska 
 undersöka möjligheterna för en ”konferens” med SU i vårt grannskap för 
 erfarenhetsutbyte etc. 
 
 
§ 9 Mötet avslutas 
 
 
 
 
Sekr    Justerare 
 
Lena Persson    Ulla-Britt Forsman 
 
 
 
 
 


