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Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-04-19 
 

Närvarande: Margareta Magnusson, ordf, Lennart Olsson, Barbro Oktábec, Ulla-Britt 
Forsman, Uno Axelsson, Eva-Lisa Sjöberg, kassör och Britt-Marie Halldén, sekr. Anmält 
förhinder: Thomas Bergström och Ewa Björkman (adj FU) 
 
§ 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).  Det framgår att förra 
årets kulturbidrag saknas och ligger som en fordran. Antalet medlemmar f n: 
279. Medlemsavgifterna uppgår till 41850 kronor. 

  
Uno informerar om nyinköpt dator, vilken ska förvaras på Hemgården. 

  
Samarbetsavtal SU- FU - Margareta har varit i kontakt med Vesna Grahovac, 
FU angående nytt samarbetsavtal. Styrelsen beslutar att nytt avtal ska 
undertecknas 3 månader före årsskiftet.  

 
§ 5 Våren 2016 

Genomgång av praktiska detaljer inför nästa föreläsning.  
Margareta informerar om medlemsmötet den 12 maj då Kamran Rousta 
föreläser. Styrelsen beslutar att på samma dag bjuda in 28 medarbetare på lunch 
till Sinnenas hus. 

 
§ 6 Hösten 2016 

Avstämning av utbudet av höstens studiecirklar (se preliminärt programblad 
bilaga 2). Det finns en osäkerhet om cirkeln ”Musikhistoria” kommer att 
anordnas. Efter Margareta informerat om studiecirkeln ”Mediernas roll nu och i 
framtiden” beslutades att den startar den 13 september. Borås Tidnings 
journalister medverkar samt Stefan Edlund, chefsredaktör. 
 
Det beslutades att tidsresan genom Kungs Rike ska anordnas den 6 september. 
Thomas och Uno kommer att vara kontaktpersoner för resan. De ges i uppdrag 
att formulera text om resan som underlag till SUV´s hemsida och programbladet 
som ska delas ut. 

 
§ 7 SU:s hemsida 
 Kort dialog om SU:s hemsida och ”föreläsarbanken”.  
  
  



§ 8 Information 
Margareta informerar om sin kontakt med Vesna Grahovac angående tankar om 
en regional samordningskonferens för erfarenhetsutbyte mellan 
senioruniversiteten i regionen.  
 
Angående cirkeln ”Mediernas roll nu och i framtiden” beslutades att en mera 
detaljerad information ska utformas. 

 
§ 9 Övriga frågor 

Margareta informerar om träff med Lars Sundin som erbjudit SUV att köpa in 
hans böcker. Uno informerar om hans och Gunvor Andreassons bok och 
presentation av material angående Södra Älvsborgs Sjukhus utveckling med 
rubriken ”Från ljuva 60-tal till bistra 90-tal.  
 
Datum och tider för höstens styrelsemöten (SM) samt arbetsutskott (AU) 
beslutades om enligt följande: 
Arbetsutskott:   9 augusti kl 09.30-12.00  

12 september kl 13.30-16.00 
10 oktober kl 13.30-16.00 
8 november kl 09,30-12 

  
Styrelsemöten:  16 augusti kl 09.30-12.00 
  22 september (torsdag) kl 09-30-12.00 
  20 oktober (torsdag) kl 09.30-12.00  
  15 november kl 09.30-12.00 
  29 november kl 09.30-12.00 
Mötet avslutas.  
   
 

Ordförande 
Margareta Magnusson 
  
 
 
Sekr    Justerare 
Britt-Marie Halldén   Barbro Oktábec 
 
 
 
 


