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Årsberättelse 2018, Örebro Senioruniversitet
En redovisning från styrelsen för föreningens verksamhet under kalenderåret 2018.

Allmänt om föreningen
Örebro senioruniversitet, som bildades för 22 år sedan, är öppen för alla, oavsett tidigare utbildning, som
uppbär pension alternativt har fyllt 60 år, jämte makar/sambor. Föreningen anordnar studiecirklar,
föreläsningar, studieresor m.m. enligt mottot ”glädje, kunskap, gemenskap. Verksamheten bedrivs i
samarbete med Folkuniversitetet/Kursverksamheten i Örebro.
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Genomförda aktiviteter
Månadsmöten
Månadsmötena har vanligen genomförts första onsdagen i varje månad under terminstid. Drygt
100 av medlemmarna har i genomsnitt varit närvarande per gång. Mötena hölls under våren i Vasakyrkan
och under hösten i Frälsningsarméns lokaler. Frälsningsarmén har också svarat för att kaffe serverats efter
varje möte. Lokalbytet orsakades av att Vasakyrkan inte längre hade möjlighet att ställa upp.
De nio föreläsningar som hållits på månadsmötena under 2018, fem på våren och fyra på hösten, framgår
av de båda terminsprogram för året som tidigare skickats ut.
Kaféforum/temaföreläsningar
Sammanlagt fyra föreläsningar med plats för samtal anordnades under hösten och ytterligare tre under
våren. Två av höstföreläsningarna följdes upp av utflykter och en ingick i en serie om medicin som
fortsätter under 2019. Innehållet i de olika föreläsningarna framgår också av utsända program.
Studiecirklar
Tre studiecirklar i litteratur har genomförts under våren 2018 och fyra under hösten. Konsten har varit
temat för tre föreläsningar under våren och tre under hösten och ytterligare två studiecirklar med film som
tema har anordnats båda terminerna. Under våren genomfördes även en cirkel som handlade om nordisk
musik. Däremot har de planerade cirklarna ”lust att skriva”, ” arkitektur i Örebro och i världen” och ”från
Maya till Muralisterna” måst ställas in på grund av för få anmälningar.
Resor / utflykter
Tio utflykter med olika teman har genomförts under året, inklusive tre heldagsresor. Dessutom har ett
besökt på Wermlandsoperan i december och föreställningen av ”Something rotten” anordnats vid sidan av
det tryckta programmet.
Styrelsen
Under året har styrelsen haft 12 protokollförda sammanträden inklusive ett konstituerande sammanträde i
samband med årsmötet och ett telefonmöte.
Förutom löpande styrelsearbete har styrelsen
– arbetat med revidering av en åtgärdslista, som bl.a. ska underlätta styrelsearbetet
– diskuterat och fattat beslut i ett antal övergripande principfrågor bl.a. klargörande av relationen mellan
styrelsen och programkommittén inklusive beslut om en budgetram för programverksamheten
– hållit information på hemsidan www.orebrosu.se aktuell
– träffat avtal med Frälsningsarmén avseende lokal m.m. för månadsmötena fr.o.m. hösten 2018.
Dessutom har styrelsen tagit initiativ till ett gemensamt möte tillsammans med ledamöterna i
programkommittén och i valberedningen för övergripande diskussioner.
Programkommittén
Programkommittén har tagit fram programidéer och bearbetat dem. Därefter har de träffat avtal med
föreläsare, cirkelledare, researrangörer m.fl., svarat för genomförandet av de olika aktiviteterna, hållit
praktiskt i studiecirklarna och i allt kring resor och utflykter. Programkommittén har även ansvarat för att
ta fram och distribuera programkatalogerna. Slutligen har kommittémedlemmar, för föreningens räkning,
träffat avtal med Örebro universitet angående ett framtida närmare samarbete.
Anmälningar till de olika studiecirklarna m.m. har skötts av Folkuniversitetet, som också ställt upp med
lokaler för möten och cirklar.
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Medlemsantal samt ekonomiskt resultat
Antalet betalande medlemmar var ca 450.
Styrelsen föreslår att årets resultat, 28 147 kronor kr i underskott, balanseras mot det egna kapitalet.
Slutord
Styrelsen vill avslutningsvis framföra ett varmt tack till de medlemmar som medverkat i arbete med
program, vid månadsmöten och andra arrangemang och som ledare för studiecirklar och studieresor. Vi vill
också tacka styrelsemedlemmar som lämnar sitt uppdrag, och föreningsmedlemmar för deras intresse, stöd
och delaktighet i verksamheten. Ett särskilt tack riktas till Folkuniversitetets personal för ett gott samarbete
Deras insats är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Vårt tack riktas även till de som
tillhandahållit lokaler för vår verksamhet.
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