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Årsberättelse 2020, Örebro Senioruniversitet
En redovisning för styrelsens verksamhet under kalenderåret 2020. Verksamheten kom under merparten
av året helt präglas av den pandemi som drabbat oss. Vi tvingades att ställa in alla planerade programaktiviteter från mitten av mars. Länge hade vi fortfarande en förhoppning om att kunna genomföra det planerade och utskickade programmet för hösten 2020. Men även detta satte viruset stopp för.

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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Genomförda aktiviteter
Månadsmöten
Traditionella månadsmöten genomfördes i januari, februari och mars. Innehållet framgår av terminsprogrammet för våren 2020. Drygt hundra medlemmar var närvarande per gång. Mötena ägde rum i Frälsningsarméns lokaler där vi också kunde dricka kaffe efter varje möte.
Temaföredrag och utflykter/resor
Tre ytterligare föredrag hanns med under våren, ett om brottsförebyggande och ett om magnetkameran.
Årets sista föredrag den 11 mars handlade om svenska migranter till USA. Inga utflykter dock..
Studiecirklar
Fyra studiecirklar i litteratur och två studiecirklar med film som tema fick avbrytas i mitten av mars liksom konstföreläsningarna och jazzcirkeln.
Styrelsen
Under året har styrelsen haft sex protokollförda sammanträden, varav tre digitala, inklusive ett konstituerande efter årsmötet. Därtill fattades fyra protokollförda beslut per capsulam. I januari träffades styrelsen
och programkommittén tillsammans under en heldag för att gemensamt både titta bakåt och framåt. Även
årsmötet genomfördes digitalt.
Förutom löpande styrelsearbete har styrelsen
- följt programkommitténs arbete
- följt föreningens ekonomi löpande och fattat beslut om budget och bokslut
- sett till att all information löpande förts in på hemsidan www.orebrosu.se
Programkommittén
Programkommittén har tagit fram programidéer och bearbetat dem. Programkommittén har även ansvarat
för att ta fram och distribuera två programkataloger. Samarbetet med Örebro universitet möjliggjorde flera
av årets olika föredrag.
Anmälningar till de olika studiecirklarna m.m. har skötts av Folkuniversitetet, som också ställt upp med
lokaler för möten och cirklar.
Medlemsantal samt ekonomiskt resultat
Antalet betalande medlemmar var ca 440, alltså något färre än förra året.
Styrelsen föreslår att årets resultat, 83 290 kronor i överskott, överförs till det egna kapitalet.
Slutord
Styrelsen vill avslutningsvis framföra ett varmt tack till våra föreläsare, även till dem som inte fick möjlighet att genomföra. Tack också till de som medverkat i arbetet med att ta fram aktiviteter, till de som varit
ledare för studiecirklar till de som hjälpt oss med lokaler. Vi vill också tacka alla medlemmar. De insatser
som gjorts av Folkuniversitetets personal är en viktig förutsättning för att verksamheten ska fungera. Vårt
tack riktas även till dem.
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