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Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-02-16 
 
Närvarande: Eva-Lisa Sjöberg, Margareta Magnusson, Barbro Oktábec, Lennart 
Olsson, Ulla-Britt Forsman, Thomas Bergström, Uno Axelsson. 
Frånvarande: Lena Persson. 
 
§ 1. Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 
 
§ 2. Till justeringsman valdes Lennart Olsson. 
 
§ 3. Justering av formulering i föregående protokoll. 
 
§ 4. Ekonomifrågor och medlemsrapport.  

• Nytt samarbetsavtal presenterades av Vesna Grahoveac, FU, gällande från 1/1 
2016. Fortsättningsvis gäller följande rutiner; SU betalar föreläsare och vi får 
motsvarande bidrag från FU. Bidragen handlar om 2-3 föreläsare med 
högskole- och forskaranknytning per termin, max 6 föreläsare per år. 

• Balans- och Resultaträkning för 2015 samt Resultatbudget för 2016 
presenterades, se bil. 1 och 2.  

• Studiecirkelavgifter för ht 2016 kr 40 per gång. 
• Revisorerna har berömt kassören för hur redovisningsarbetet har skötts. 
• I protokollen skall tas med uppgift om hur många besökare som kommit till 

varje föreläsning samt redovisning av antalet deltagare vid start av aktuella 
studiecirklar. 

 
§ 5. Våren 2016. 

• Stefan Edmans föreläsning: 93 besökare varav 74 medlemmar, 9 icke-
medlemmar och 10 gratisbesökare. 

• Ingemar Thorsén 25/2. Ingen skolklass kommer. 
• En bok finns kvar som lotterivinst. 
• Uno kollar upp eventuellt inköp av dator till föreläsningarna. 
• Sverker Gustavsson 31/3 + årsmötet. Anders Wallin är ordförande. 
• Kristina Sandberg 28/4. 
• Kamran Rousta 12/5. Beslutades att efter föreläsningen bjuder SU styrelsen, 

cirkelledare samt Hemgårdsrepresentanter på lunch på Yxhammarsgården för 
kr 155 per person, ca 20 personer. Hög goodwillfaktor. 

 
 
 



§ 6. Hösten 2016. Förslag: 
• 25/8 Lena Matthijs. Plan B: Fredrik Hjelm. 
• 29/9 Mohammad Fazlhashemi om islam. 
• 27/10 Niclas Sennerteg om ”Hakkorset och halvmånen”. MM kollar med 

honom. 
• 24/11 Dan Andersson ”Tak för fattigdom”. MM kollar. 
• 8/12 Jan-Åke Claesson. TB kollar. 
• Cirkelledare måste tillfrågas om hösten. Minimiantal i varje cirkel 

diskuterades och sattes vid 6 personer + ledare. 
• Viktigt att ha klart programmet för höstens cirklar vid styrelsemöte i maj. 

 
§ 7. SUs hemsida. 

• Önskvärt med bilder på alla styrelseledamöter och cirkelledare efter årsmötet. 
• Avvaktar besked av Lena Persson angående eventuell resa till Kungsbacka 

med omnejd. Diskuterade också Botaniska Trädgården, Göteborg. 
 
§ 8. Information. Inget. 
 
§ 9. Övriga frågor. Inget. 
 
§ 10. Mötet avslutades. 
 
 
Sekreterare Justeringsman 
 
 
Thomas Bergström Lennart Olsson 


