
Senioruniversitetet Borås 
 

Protokoll	fört	vid	styrelsemöte	2018-04-17	

Närvarande:  Britt-Marie Halldén (ordf), Karin Höglund (kassör), Uno Axelsson (sekr), Jan 
Magnusson, Conny Oscarsson, Broney Skogström  

Förhindrad:  Karl Axel Sjöblom. 
 
Tid: 08:30 – 11:30 
Lokal: Folkuniversitetet, Torggatan 13 
 
§ 1 Ordföranden öppnar mötet. 
 
§ 2 Dagordningen godkänns. 
 
§ 3 Till sekreterare utses Uno Axelsson och till protokolljusterare Karin Höglund och Broney 
Skogström. 
 
§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte.  

• Uno skickar påminnelse via mejl till dem som ännu ej betalt årsavgiften. Uppgift om 
dessa fås av Karin.  

• Vid augustiföreläsningen kommer vi att göra en kontroll av alla medlemmar. 
 
§ 5 Ekonomi- och medlemsrapport.  

• Kassören redogör för det ekonomiska läget per 13 april.  
• Medlemsantalet uppgår till 315 (brutto) – 68 (ännu ej betalande) + 25 (nytillkomna) = 

272 (netto).  
• Beslutas att Lennart Wasling, som ersättning för föreläsning 22 mars, erhåller fritt 

inträde vid föreläsningar under 2018. 
 
§ 6 Ny styrelsemedlem Jan Magnusson presenterar sig för styrelsen, liksom vice versa. 
 
§ 7 Vårens aktiviteter.  
 

• Karin frånvarande den 26 april, Broney och Uno tar hand om kassan.  
• Beslutas genomföra studieresan till Bohuslän den 8 maj trots att minimiantalet 30 

deltagare inte riktigt uppfyllts (27 anmälda). Påminnelse om att lediga platser finns 
sänds ut via mejl och meddelas vid föreläsning den 26 april.  

• Det schemalagda styrelsemötet flyttas till den 9 maj kl 09:00.  
• Vid medlemsmötet den 17 maj sker avtackning av avgående styrelsemedlemmar med 

presentkort och blommor. Britt-Marie bokar lokal. 
 
§ 8 Höstens aktiviteter 

• Britt-Marie kontaktar Lars Wikander för diskussion angående dels eventuell 
studiecirkel i höst, dels ett kortare ”kåseri” vid medlemsmötet 13 december. 

• Beslutas att, under förutsättning av ”rimlig” lokalhyra, fortsättningsvis avhålla våra 
föreläsningar i Kuben på Simonsland. Lokalhyran därstädes uppgår för närvarande till 



875 kr inklusive moms per tillfälle. Britt-Marie bokar lokalen för höstens 
föreläsningar. 

 
§ 9 Samarbetsavtal och förändrade bidragsregler. 
Vesna Grahovac, verksamhetschef vid FU, redogör för nya regler samt svarar på styrelsens 
frågor. Några punkter: 

• Studiecirkel kan innehålla minst 3 och högst 20 deltagare inklusive ledare. 
• Studiecirkeln måste sträcka sig över minst 3 tillfällen och sammanlagt innehålla minst 

9 studietimmar. Varje deltagare måste ha minst 9 timmars närvaro. 
• Kulturprogram (typ föreläsning) måste ha minst 5 deltagare + ledare. 
• Annan folkbildning kan avse exempelvis en helgkurs. 
• FU har, åtminstone under hösten, möjlighet att rymma flera studiecirklar i nuvarande 

lokaler. 
• Viktigt att kursplan görs upp i samråd med FU för varje studiecirkel. 

 
§ 10 Sammanträdet avslutas. 
 
 
Vid protokollet 
 
______________________________ 
Uno Axelsson 
 
Justeras 
 
______________________________  ____________________________ 
Britt-Marie Halldén   Karin Höglund 
 
______________________________ 
Broney Skogström 


