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Årsberättelse 2019, Örebro Senioruniversitet
En redovisning från styrelsen för föreningens verksamhet under kalenderåret 2019.

Allmänt om föreningen
Örebro senioruniversitet bildades för 24 år sedan. Föreningen är öppen för alla som uppbär pension alternativt fyllt 60 år, jämte makar/sambor. Utifrån föreningens motto ”glädje, kunskap, gemenskap” anordnas
studiecirklar, föreläsningar, studieresor m.m.. Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet i
Örebro.
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Programkommitté
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Roland Gustafson, ordförande
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Genomförda aktiviteter
Månadsmöten
Månadsmötena har utom i januari genomförts första onsdagen i varje månad under terminstid. Drygt
hundra medlemmar har i genomsnitt varit närvarande per gång. Mötena har ägt rum i Frälsningsarméns
lokaler där vi också kunnat dricka kaffe efter varje möte.
Vilka föreläsningar som vi fått lyssna till på månadsmötena under 2019, fem på våren och fyra på hösten,
framgår av de båda terminsprogram för året som tidigare skickats ut. Året avslutades med en föreläsning
om svensk restauranghistoria. Den finansierades delvis av ett engångsbidrag från Örebro kommun och var
därför öppen även för icke medlemmar.
Temaföredrag och utflykter/resor
Under våren bjöds på två föredrag och en utflykt på temat fåglar samt ett föredrag om magnetism, ett medicinskt om sepsis och ytterligare ett som handlade om kuriösa kuriositeter. Flora och fauna runt Hällefors
studerades under en vårutflykt. Dessutom följdes ett av månadsmötena upp med en bussutflykt till gamla
Uppsala. I maj fick vi veta mer om pianomusiken på 1800-talet och även lyssna till en konsert på samma
tema. Slutligen anordnades en resa till Grythyttan och Stadra då deltagarna även fick agera försökskaniner
på restauranghögskolan.
Hösten bjöd på ytterligare ett föredrag om fåglar. Vid andra tillfällen fick vi veta mer om gatufotografering, se bilder från kolmilor och från gamla Örebro, besöka Elgérigården samt lyssna till ett föredrag om
Homeros. En stadsvandring i Örebro anordnades också samt en heldagsutflykt till Karlsborg och till Forsviks bruk. Tyvärr blev en bussrundtur i de nyare stadsdelarna inte av på grund av för få anmälningar.
Studiecirklar
Fyra studiecirklar i litteratur har genomförts under våren respektive under hösten liksom två studiecirklar
med film som tema. Tre föreläsningar under våren och tre under hösten har handlat om konst ur skilda
vinklar. Vid tre tillfällen under våren och lika många under hösten har vi också fått lyssna till Jazzmusik
under sakkunnig ledning.
Styrelsen
Under året har styrelsen haft tio protokollförda sammanträden inklusive ett konstituerande efter förra årsmötet. Dessutom träffades styrelsen och programkommittén tillsammans under en heldag för att gemensamt både titta bakåt och framåt.
Förutom löpande styrelsearbete har styrelsen
- följt programkommitténs arbete
- följt föreningens ekonomi löpande och fattat beslut om budget och bokslut
- hållit informationen på hemsidan www.orebrosu.se aktuell
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. Kommittémedlemmar har också haft en kontinuerlig dialog med Örebro
universitet. Avtalet mellan föreningen och universitetet har möjliggjort flera av årets olika föreläsningar.
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 är ca 450, alltså tämligen oförändrat.
Styrelsen föreslår att årets resultat, 96 066 kronor i överskott, överförs till det egna kapitalet.
Slutord
Styrelsen vill avslutningsvis framföra ett varmt tack till föreläsare från Örebro Universitet samt till de medlemmar som medverkat i arbetet med att ta fram aktiviteter, vid månadsmöten och andra arrangemang och
som varit ledare för studiecirklar och studieresor. Vi vill också tacka alla medlemmar som deltagit i årets
arrangemang. De insatser som gjorts av Folkuniversitetets personal är en viktig förutsättning för att verksamheten ska fungera. Vårt tack riktas även till dem och till de som tillhandahållit lokaler m.m. för vår
verksamhet.
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