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DAGORDNING 
 

Vid Senioruniversitetets i Göteborg (SiG) årsmöte måndagen den 23 mars 

2020 kl 12.00 i Kongressalen, Folkets Hus.   
       

1.  Årsmötet öppnas 

2.  Val av ordförande för mötet 

3.  Val av sekreterare för mötet 

4.  Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll 

5.  Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 

6.  Föregående årsmötes protokoll 20190318 

7.  Protokoll från extra beslutande föreningsmöte 20020203 

8.  Årsmötesbeslut vad gäller förslag till ändringar av stadgarna för 

Senioruniversitetet i Göteborg,  

9.  Verksamhetsberättelse för år 2019 

10.  Bokslut och ekonomisk redogörelse för år 2019 

11.  Revisionsberättelse för år 2019 

12.  Fastställande av resultat- och balansräkning 

13.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

14.  Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret 

15.  Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter 

16.  Folkuniversitetets representant i styrelsen 

17.  Val av två revisorer och en suppleant 

18.  Val av valberedning 

19.  Fastställande av medlemsavgift 

20.  Av styrelsen väckta frågor att behandlas vid årsmötet 

21.  Övriga frågor väckta av medlemmar (frågorna ska vara styrelsen 

tillhanda senast två veckor före årsmötet) 

22.  Årsmötet avslutas 
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Protokoll 
 

Göteborgs Senioruniversitetets årsmöte måndagen den 18 mars 2019   

kl 12.00 i Kongressalen, Folkets Hus.   
       

§ 1 Årsmötet öppnas 

Ordföranden Anders Roxenholt förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla deltagare 

välkomna. 

§ 2 Val av ordförande för mötet 

Till ordförande för årsmötet valdes Anders Roxenholt. 

§ 3 Val av sekreterare för mötet 

Till sekreterare för mötet valdes Sten Janson. 

§ 4 Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll 

Till justeringspersoner att, jämte ordförande, justera protokollet valdes Anita Blixt och 

Ulla Frang. 

§ 5 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 

Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

§ 6 Föregående årsmötes protokoll 

Protokollet från föregående årsmöte 19 mars 2018 godkändes och lades till 

handlingarna. 

§ 7 Verksamhetsberättelse för år 2018 

Verksamhetsberättelsen för 2018, som funnits tillgänglig på GSU:s hemsida och 

expedition sedan 11 mars och som utdelades vid dagens möte, godkändes och lades till 

handlingarna. 

§ 8 Ekonomisk redogörelse för år 2018 

Den ekonomiska redogörelsen för 2018, som funnits tillgänglig på GSU:s hemsida och 

expedition sedan 11 mars och som utdelades vid dagens möte, godkändes och lades till 

handlingarna. 

§ 9 Revisionsberättelse för år 2018 

Revisor Bo Nordell läste upp revisionsberättelsen för år 2018. Revisorerna föreslog att 

styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det aktuella verksamhetsåret. Revisionsberättelsen 

lades till handlingarna. 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 11 Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret 

Anders Roxenholt har beslutat att i samband med årsmötet lämna ordförandeskapet för 

Senioruniversitetet. Till ny ordförande för verksamhetsåret 2019 valdes Börje Rådesjö i 

enlighet med valberedningens förslag. 
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§ 12 Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter 

Ledamöter: 

Börje Rådesjö, ordförande, nyval 2019-2020 

Gudrun Berg, kvarstår till 2020 

Sten Janson, kvarstår till 2020 

Roger Palmqvist, nyval 2019-2021  

Ann Hesselbom, nyval 2019-2021 

Suppleanter: 

Hain Rebas, omval 2019-2021.  

Marie Rådbo, fyllnadsval 2019-2020 

§ 13 Folkuniversitetets representant i styrelsen 

Folkuniversitetet har utsett Carolina Harvonen att ingå i styrelsen. 

§ 14 Val av två revisorer och en suppleant 

Till revisorer för verksamhetsåret 2018 valdes enlig valberedningens förslag: 

Ordinarie: Bo Nordell och Fride Quist (omval). Suppleant: Lena Ardbo (omval) 

§ 15 Val av programkommitté 

Ulla Berglindh, sammankallande, omval  

Renée Danielsson, omval  

Marianne Molander-Beyer omval 

Hain Rebas omval 

Elsa Rosenblad, nyval 

§ 16 Val av valberedning 

Wanda Klintberg (sammankallande) 

Else-Marie Fänge  

Alvar Vidén 

§ 17 Fastställande av medlemsavgift 

Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2019 till oförändrat 250 kronor. 

§ 18 Av styrelsen väckta frågor att behandlas vid årsmötet 

Styrelsen har inte väckt några frågor att behandla vid årsmötet. 

§ 19 Övriga frågor väckta av medlemmar  

Inga motioner har inkommit till styrelsen. 

§ 20 Årsmötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse och stort deltagande. Den 

nyvalde ordföranden Börje Rådesjö tackade den avgående ordföranden Anders 

Roxenholt för ett mycket gott utfört arbete under många år. 

 

Efter landgång och kaffe avslutades årsmötet med att Tubakvartetten, under ledning av Bert 

Slättung, underhöll med ett antal jazznummer vilka väckte stor uppskattning bland 

årsmötesdeltagarna. 
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Vid protokollet: 

 

 

Sten Janson   

sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

Anders Roxenholt     Anita Blixt   Ulla Frang. 

ordförande 
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Protokoll 
 

Senioruniversitetets i Göteborg extra beslutande föreningsmöte måndagen 

den 3 februari 2020 kl 14.15 i Adventkyrkan, Norra Allégatan 6, Göteborg.

       

§1 Föreningsmötet öppnas 

Ordförande Börje Rådesjö förklarade det extra beslutande föreningsmötet 

öppnat och hälsade de närvarande medlemmarna, 17 stycken, välkomna.  

§2 Val av ordförande för mötet 

Till ordförande för föreningsmötet valdes Staffan Holmgren. 

§3 Val av sekreterare för mötet 

Till sekreterare för mötets valdes Sten Janson. 

§4 Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll 

Till justeringspersoner att, jämte ordförande, justera protokollet valdes Birgitta 

Åkesson och Gunnar Thiringer. 

§5 Fråga om det extra föreningsmötet är stadgeenligt utlyst 

Det extra föreningsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

§6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut: 

Förslag till ändringar av stadgarna för Senioruniversitetet i Göteborg 

Styrelsens förslag till stadgeändringar har meddelats medlemmarna i 

medlemsbrevet 2019-01-20 samt lagts ut på Senioruniversitetets hemsida. 

Dessutom har förslaget skickats ut med post 2019-01-16 till de medlemmar som 

saknar e-postadress.  

Bakgrunden till förslag om stadgeändringar presenterades. Enligt stadgarna 

krävs beslut av två föreningsmöten, varav ett skall vara årsmötet. Dagens extra 

föreningsmöte tar alltså ett första beslut om ändrade stadgar och årsmötet 23 

mars tar därefter det slutgiltiga beslutet.  

Vad gäller pkt 7 i stadgarna drog styrelsen tillbaka det förslag som sänts ut och 

föreslog en annan formulering, nämligen: 

- 7. Föreningens firma tecknas av ordföranden eller av två i förening, vilka 

utses av styrelsen. 

Efter genomgång av de föreslagna ändringarna beslöt föreningsmötet att anta 

styrelsens förslag till nya stadgar med ändring av pkt 7 enligt ovan. 

§7 Föreningsmötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och tackade medlemmarna för visat intresse samt 

påminde om årsmötet 23 mars kl. 12.00 då slutgiltigt beslut om nya stadgar 

kommer att tas. 
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Vid protokollet: 

 

 

Sten Janson   

sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

Staffan Holmgren        Birgitta Åkesson           Gunnar Thiringer 

mötesordförande        justerare            justerare 

 

 

 
    Bilaga 1 

    Styrelsebeslut 2019-12-03; 2020-01-16 

    Beslut extra föreningsmöte 2010-02-03 

 

 

 

Förslag till stadgeändringar för Senioruniversitetet i Göteborg 

 
Nuvarande formulering Förslag till ändring (markerat med fet stil) 

1. GÖTEBORGS SENIORUNIVERSITET 

(GSU) är en ideell förening. Föreningen är 

politiskt och religiöst neutral och verkar i 

samarbete med Folkuniversitet (FU), 

Kursverksamheten vid Göteborgs universitet. 

 

1. Senioruniversitetet i Göteborg (SiG) är en 

ideell förening. Föreningen är politiskt och 

religiöst neutral och verkar i samarbete med 

Folkuniversitet (FU), Kursverksamheten vid 

Göteborgs universitet. 

 

2. Föreningens ändamål är att anordna 

studieverksamhet i form av studiecirklar, 

föreläsningar, studiebesök, studieresor mm. 

 

2. Föreningens ändamål är att anordna 

studieverksamhet i form av studiecirklar, 

föreläsningar, studiebesök, studieresor mm. 

 

3. Rätt till medlemskap har alla pensionärer. 

Endast medlemmar äger rätt att deltaga i cirklar 

och andra arrangemang. 

 

3. Rätt till medlemskap har pensionärer samt 

personer från 55 år som uppbär pension.
1
 

Endast medlemmar äger rätt att deltaga i cirklar 

och andra arrangemang. Detta gäller dock inte 

program i SiGs regi som är öppna för 

allmänheten och där ingen eller en ringa 

avgift uttages. 

 

4. Föreningens verksamhet omfattar tiden från 

och med l januari till och med 31 december. 

 

4. Föreningens verksamhet omfattar tiden från 

och med l januari till och med 31 december. 

                                                 
1
 Beslutades vid extra föreningsmöte 160307 
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5. Föreningens verksamhet leds av en styrelse 

bestående av ordförande och ytterligare minst fyra 

ordinarie ledamöter jämte två suppleanter. 

Därutöver utser FU en representant. Styrelsen 

utser inom sig vice ordförande, sekreterare och 

kassaförvaltare. 

 

5. Föreningens verksamhet leds av en styrelse 

bestående av ordförande och ytterligare minst 

fyra ordinarie ledamöter jämte två suppleanter. 

Därutöver utser FU en representant. Styrelsen 

utser inom sig vice ordförande. (sekreterare och 

kassaförvaltare strykes) 

6. Styrelsen väljes på årsmöte, varvid ordförande 

utses för ett år. De övriga ledamöterna och 

suppleanterna utses på två år, om möjligt så att 

hälften av ledamöterna och en suppleant står i tur 

att avgå vid varje årsmöte. 

 

6. Styrelsen väljes på årsmöte, varvid ordförande 

utses för ett år. De övriga ledamöterna och 

suppleanterna utses på två år, om möjligt så att 

hälften av ledamöterna och en suppleant står i tur 

att avgå vid varje årsmöte. 

 

7. Föreningens firma tecknas var för sig av 

ordföranden och kassaförvaltaren.
2
 

7. Föreningens firma tecknas av ordföranden 

eller av två i förening, vilka utses av styrelsen. 

 

8. Protokoll skall föras vid alla styrelsemöten. 

 

8. Protokoll skall föras vid alla styrelsemöten. 

 

9. För granskning av föreningens räkenskaper och 

verksamhet väljs vid varje årsmöte två revisorer 

och en revisorssuppleant. 

 

9. För granskning av föreningens räkenskaper 

och verksamhet väljs vid varje årsmöte två 

revisorer och en revisorssuppleant. 

 

10. Årsmötet utser en valberedning bestående av 

tre personer för att förbereda valen vid nästa 

årsmöte. 

 

10. Årsmötet utser en valberedning bestående av 

tre personer för att förbereda valen vid nästa 

årsmöte. 

 

11. Årsmöte skall hållas före utgången av februari 

månad. Då styrelsen finner lämpligt eller minst tio 

medlemmar så begär, skall föreningen kallas till 

extra möte. Kallelse till årsmöte och extra 

beslutande föreningsmöte skall utfärdas senast två 

veckor i förväg. 

 

11. Årsmöte skall hållas före utgången av maj 

månad
3
. Då styrelsen finner lämpligt eller minst 

tio medlemmar så begär, skall föreningen kallas 

till extra möte. Kallelse till årsmöte och extra 

beslutande föreningsmöte skall utfärdas senast 

två veckor i förväg. 

 

12. Vid årsmötet skall följande frågor behandlas: 

 

a. Val av ordförande och sekreterare 

för mötet. 

b. Val av två justeringsmän för 

mötets protokoll.  

c. Styrelseberättelse och ekonomisk 

redovisning for det gångna året. 

d. Revisorernas berättelse för det 

gångna verksamhetsåret. 

e. Fråga om ansvarsfrihet för 

styrelsen. 

f. Val av ordförande för ett år. 

g. Val av styrelseledamöter och 

12. Vid årsmötet skall följande frågor behandlas: 

 

a. Val av ordförande och 

sekreterare för mötet. 

b. Val av två justeringsmän för 

mötets protokoll. 

c. Styrelseberättelse och ekonomisk 

redovisning for det gångna året. 

d. Revisorernas berättelse för det 

gångna verksamhetsåret. 

e. Fråga om ansvarsfrihet för 

styrelsen. 

f. Val av ordförande för ett år. 

g. Val av styrelseledamöter och 

                                                 
2
 . Interimistiskt styrelsebeslut 190429: ordförande, verksamhetsledare och kassaförvaltare  

3
 Vid extra föreningsmöte 160307 beslutades att årsmöte skulle äga rum före mars månads utgång. 
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suppleanter. 

h. Val av kommittéer.  

i. Val av två revisorer och en 

suppleant.  

j. Val av valberedning. 

k. Fastställande av medlemsavgift 

och andra avgifter. (Styrelsen har 

befogenhet att besluta om 

medlemsavgift och andra avgifter 

före årsmötet, dock med skyldighet 

att förelägga årsmötet dessa avgifter 

för fastställande.) 

l. Ärenden som styrelsen hänvisat 

till årsmötets behandling. 

m. Övriga frågor, väckta av 

medlemmar, skall, för att kunna 

behandlas av årsmötet, vara 

styrelsen tillhanda senast två veckor 

före mötet. 

 

suppleanter. 

h. punkten strykes.  

i. Val av två revisorer och en 

suppleant.  

j. Val av valberedning. 

k. Fastställande av medlemsavgift 

och andra avgifter. (Styrelsen har 

befogenhet att besluta om 

medlemsavgift och andra avgifter 

före årsmötet, dock med skyldighet 

att förelägga årsmötet dessa avgifter 

för fastställande.) 

l. Ärenden som styrelsen hänvisat 

till årsmötets behandling. 

m. Övriga frågor, väckta av 

medlemmar, skall, för att kunna 

behandlas av årsmötet, vara 

styrelsen tillhanda senast två veckor 

före mötet. 

 

13. För ändring av föreningens stadgar krävs 

beslut av två föreningsmöten, varav ett skall vara 

årsmöte. För sådant beslut fordras att vid vardera 

tillfället förslaget godkännes av minst två 

tredjedelar av de närvarande medlemmarna. 

För beslut om upplösning av föreningen skall 

samma regler gälla. 

 

 

13. För ändring av föreningens stadgar krävs 

beslut av två föreningsmöten, varav ett skall vara 

årsmöte. För sådant beslut fordras att vid vardera 

tillfället förslaget godkännes av minst två 

tredjedelar av de närvarande medlemmarna. 

För beslut om upplösning av föreningen skall 

samma regler gälla. 

 

 

14. Vid beslut om föreningens upplösning skall 

ordinarie eller extra föreningsmöte besluta om hur 

föreningens tillgångar skall disponeras. 

 

14. Vid beslut om föreningens upplösning skall 

ordinarie eller extra föreningsmöte besluta om 

hur föreningens tillgångar skall disponeras. 

 

 

 
Stadgarna är fastställda vid styrelsemöte den 24 maj 1984 samt ändrade, dels på extra föreningsmöte den 14 maj 

1986 och årsmöte den 29 september 1986, dels på årsmöte den 20 september 1993 och årsmöte den 26 september 

1994, dels på årsmöte den 25 september 1995 och på föreningsmöte den 11 december 1995 samt vid årsmöte den 

23 februari 2004 och på extra beslutande föreningsmöte den 22 mars 2004 samt vid årsmöte 22 februari 2016 

och extra beslutande föreningsmöte 7 mars 2016. 
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Verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 31 december 2019 

 

1. Antalet medlemmar  

Under verksamhetsåret 2019 hade Göteborgs Senioruniversitet 1606 medlemmar (per 

31/12 2019) 

 

2. Styrelsen   
Vid årsmötet den 18 mars 2019 valdes följande styrelse: 

ordförande  Börje Rådesjö 

vice ordförande  Roger Palmqvist 

kassaförvaltare  Gudrun Berg 

sekreterare  Sten Janson 

ledamot  Ann Hesselbom 

suppleanter  Hain Rebas 

   Marie Rådbo 

FU: s representant  Carolina Harvonen 

Adjungerad representant  

för administrationen:  Gunilla Looström.  

Gunilla Looström avgick under hösten och ersattes av Ingrid Sträng. 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden. 

 

3. Revisorer 

Bo Nordell     

Fride Quist 

Revisorssuppleant: Lena Ardbo 

 

4. Programkommitté  
Ulla Berglindh, sammankallande  

Renée Danielsson  

Marianne Molander-Beyer 

Hain Rebas 

Elsa Rosenblad 

Adjungerade: Gunilla Mattsson, Ingegerd Lundqvist 

 

Programkommittén har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda sammanträden. 

 

5. Valberedning  

Wanda Klintberg (sammankallande) 

Else-Marie Fänge  

Alvar Vidén 
 

6. Administration 

Expeditionsarbete: Under våren: Chris Backsell, Birgitta Björklund,  Renate Krmnicek, 

Siv Laos, Ingrid Sträng, Lis Uuttu, Ingegerd Lundqvist, Agneta Krohné, Astra Egerbo, 

Gunilla Looström och Monika Rydqvist. Under hösten slutade Gunilla Looström och 

Monika Rydqvist och ersattes av Margareta Sander och Birgitta Larson. 

Sekreterare för medlemsblad och cirkelprogram: Ingegerd Lundqvist.    

Redaktör för Senioruniversitetets hemsida: Ingegerd Lundqvist. 
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Alla förtroendevalda liksom administrationen arbetar som volontärer för SiG. 

 

7. Årsavgift 

Årsavgiften för 2019 har varit 250 kronor. 

 

8. Medlemsinformation 

Kurskatalogen med program för cirklar, måndagsföredrag, föreläsningar, studiebesök 

och resor har sänts ut med vanlig postgång en gång per termin och även publicerats på 

SiG:s hemsida www.folkuniversitetet.se/gsu. 

Hemsidan har också använts för aktuell information till medlemmarna, annonsering 

efter nya medarbetare till kansliet, schemaändringar och nytillkomna aktiviteter.  

Ordförandes medlemsbrev har fått ny utformning efter årsmötet och har kommit ut 

oftare än tidigare (en gång per månad). Ambitionen har varit att bredda informationen 

till medlemmarna och öka interaktionen mellan styrelse och medlemmar samt vara ett 

komplement till kurskatalogerna. 

 

9. Senioruniversitetets aktiviteter 

a. Årsmötet skedde den 18 mars 2019 och ca 150 medlemmar deltog. Efter sedvanliga 

årsmötesförhandlingar bjöds på landgång och musikalisk underhållning. 

 

b. Studiecirklar  
Under våren 2019 erbjöds i Kurskatalogen 60 cirklar inom olika områden. Antal 

cirkeldeltagare under våren var 759. Till några cirklar fanns fler sökande än tillgängliga 

platser. Bland de mest populära var Litteraturhistoria, Opera, Europeisk historia, 

Livsfilosofi och olika språkcirklar.  

 

Hösten 2019 presenterades 64 olika cirklar i Kurskatalogen.  I cirklarna deltog 733 

medlemmar. Även några av höstens cirklar hade fler sökande än platser. 

 

Cirklar har getts i språk - engelska, franska, italienska, latin, spanska och tyska samt 

inom områden i litteratur, filosofi, historia, religion, konst och musik.  

 

Under våren 2019 har 25 personer varit engagerade som cirkelledare och 25 under 

hösten. 

  

c. Måndagsföredrag 

Under våren arrangerades fem måndagsföredrag och under hösten sex (ett inställt). 

Vårens föredrag hade i genomsnitt 120 åhörare och höstens i genomsnitt 170. Det 

innebär en ökning jämfört med tidigare år. 

 

 

d. Föreläsningsserie 

Under våren 2019 påbörjades en föreläsningsserie med sex sammankomster, kring temat 

”Svenska 1900-talsarkitekter”. Intresset att delta var mycket stort och alla intresserade 

kunde inte beredas plats. Under hösten fortsattes föreläsningsserien med ytterligare sex 

sammankomster. 

 

 e. Studiebesök 

Under våren och hösten 2019 har fem studiebesök genomförts: 

http://www.folkuniversitetet.se/
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- Frimurarlogen – Göteborgs hemligaste kulturarv 

- Stadsjord – för ett klimatsmart samhälle 

- Akademiska kören 100 år 

- Bruksorten Jonsered 

- Hemma hos Wettres 

 

f. Resor 

Under våren och hösten 2019 arrangerades fyra resor:  

- Karlsborgs fästning, Timbro, Våmb och Hjo 

- Nordiska folkhögskolan i Kungälv 

- Louisiana konstmuseum 

- Varnhem 

 

 

 

Göteborg den 25 februari 2020 

 

 

Styrelsen för Göteborgs Senioruniversitet 

 

 

Börje Rådesjö                      Roger Palmqvist Gudrun Berg 

ordförande   vice ordförande kassaförvaltare 

 

 

Sten Janson  Ann Hesselbom  Carolina Harvonen 

sekreterare  ledamot  FU: s representant 

 

 

Hain Rebas  Marie Rådbo 

suppleant  suppleant 
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Bokslut 2019 

 

 
Resultaträkning 1/1-31/12 2019 

  

 
Intäkter 

    

 
Medlemsavgifter 

 
396 780 

 

 
Cirkelavgifter 

 
941 623 

 

 
Måndagsföredrag 

 
8 600 

 

 
Föreläsn studbesök resor 161 850 

 

 
Bidrag 

  
211 776 

 

 
Ränta 

  
5 599 

 

 
Övrigt 

  
100 216 

 

    
1 826 444 

 

      

 
Kostnader 

    

 
Cirkelkostnader 

 
746 346 

 

 
Måndagsföredrag 

 
97 340 

 

 
Föreläsn studbesök resor 107 114 

 

 
Årsmöte 

  
67 875 

 

 
Personalkostnader 

 
167 415 

 

 
Kontorskostnader 

 
39 606 

 

 
Tel/data 

  
532 

 

 
Porto/bank 

  
1 585 

 

 
Tryckning 

  
118 423 

 

 
Lokalhyra städ el larm 

 
398 126 

 

 
Övrigt 

  
23 900 

 

 
Årets resultat 

 
58 182 

 

    
1 826 444 

 

      

 
Balansräkning per 31/12 2019 

  

 
Kassa 

  
4 247 

 

 
Marginalen 

  
867 105 

 

 
SEB företagskonto 

 
119 168 

 

 
SEB Enkla spar 

 
780 752 

 

 
Avräkning FU 

 
366 435 

 

    
2 137 707 

 

      

 
Eget kapital 

  
2 079 526 

 

 
Leverantörsskulder 

 
0 

 

 
Övriga skulder 

 
0 

 

 
Räkenskapsårets resultat 58 181 

 

    
2 137 707 
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Gudrun Berg Börje Rådesjö 
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