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Senioruniversitetet Borås 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-11-15 

 
Närvarande: Margareta Magnusson ordf., Uno Axelsson, Broney Skogström, Ulla-Britt 
Forsman, Barbro Oktábec, Eva-Lisa Sjöberg, kassör och Britt-Marie Halldén, sekr. Anmält 
förhinder Lennart Olsson. 
 
§ 1  Mötet öppnas och dagordningen godkänns. 

 
§ 2 Till protokolljusterare utsågs Barbro Octábec. 
 
§ 3 Föregående mötes protokoll genomgås och läggs till handlingarna 
 
§ 4 Ekonomifrågor - medlemsrapport 

Kassören föredrar resultat- och balansrapport. (Bilaga 1). Antalet medlemmar är 
idag 311 varav 2 hedersmedlemmar.  

 
§ 5 Margareta meddelar att avtalsförslaget som tidigare är utsänt är inte längre 

aktuellt. Däremot planerar Göteborgsstiftelsen inom Folkuniversitetet ett 
samrådsmöte den 7 december på Göteborgs Senioruniversitetet. Aktuella frågor 
att diskutera delades ut. Margareta kontaktar Göteborgsstiftelsen angående antal 
deltagare från vårt Senioruniversitet som kan delta. 

 
§ 6 Hösten 2016 

Mohammad Fazlhashemis faktura avseende arvodering för sin föreläsning den 
27/10 diskuterades eftersom hans begärda arvode inte var i överensstämmelse 
med författarförbundets rekommendationer. Efter kontakt med honom har 
fakturan korrigerats. Från och med höstterminen 2016 beslutas att 
Senioruniversitetet är arbetsgivare för cirkelledare och eventuella föreläsare, av 
praktiska och ekonomiska skäl. Niclas Sennerteg föreläser den 24/11.  
 

§ 7 Våren 2017. Johan Sundeen arvoderas med 999 kronor, Marika Griehsel 
arvoderas enligt journalisförbundets arvode motsvarande 10000 kr plus moms 
samt ersättning för resa och hotell, har F-skattsedel. Lars Gunnar Andersson 
arvoderas enligt författarförbundets arvode, 6000 kr exklusive moms, har F-
skattsedel. Ola Larsmo arvoderas enligt författarförbundets arvode 6000kr plus 
moms, därutöver ersättning för resa och logi. Göran Lenbergs arvode 
diskuterades, förslagsvis present ikort c:a 500 kronor. 
 
Vårens cirklar diskuterades enligt programblad och översikt. Cirkelledarens roll 
angående att ta emot anmälan till sina respektive cirklar och boka lokaler 
diskuterades. Möte med cirkelledarna planeras till våren. 
 

§ 8 SU´s hemsida. Kort information. 
 
§ 9 Föreläsarbank. Broney redogör för hennes eftersökningar av cirkelledare i konst. 

Föreläsning av konstnär Olle Brandqvist som arbetar i sten och tenn bestämdes 
till 31/8. Arvode ej fastställt. Även en utflykt till hans arbetsplats kan 
genomföras. Christoffer O´Regan har kontaktats för en föreläsning. Hans 
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medverkan är inte aktuell eftersom hans begärda arvode inte ryms inom SU´s 
ekonomi. Uno kontaktar Göran Hermansson angående en föreläsning till hösten.  

 
§ 10 Ingen övrig information.  
 
§ 11 Övriga frågor. Frågan lyftes angående om SU´s styrelsemöten kan börja kl 09.00 

istället för 09.30 och sluta kl 11.30, vilket beslutades.  
 
Mötet avslutas.  

 
 
 
 
Ordförande 
Margareta Magnusson 
 
 
 
Sekr    Justerare 
Britt-Marie Halldén   Barbro Oktábec  
 
 
 


