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Årsberättelse 2022, Örebro senioruniversitet 
Verksamheten präglades under året av en tydlig optimism och arbetsglädje. Det kändes 
bra att kunna lämna Coronaåren. Två fullspäckade programblad producerades. Nästan 
alla planerade programaktiviteter kunde också genomföras. Början var visserligen lite 
försiktigt avvaktande bland både medlemmar och ledamöter. Vi höll bland annat under 
januari och en bit in i februari våra styrelsemöten på zoom. Våra medlemmar 
strömmade sakteliga till. Vi behövde ju fortfarande ta hänsyn till en del kvardröjande 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten under våra månadsmöten, men redan i 
mars var allt i full gång igen som tidigare. Glädjen över att åter kunna samlas utan hinder, 
märktes tydligt.  

 
Allmänt om föreningen 
Örebro senioruniversitet är öppet för alla som uppbär pension, alternativt fyllt 60 år, 
jämte makar/sambor. Utifrån föreningens motto "glädje, kunskap, gemenskap" 
anordnas studiecirklar, föreläsningar, studieresor med mera. Verksamheten bedrivs i 
samarbete med Folkuniversitetet i Örebro. 

 
Styrelse 2022 
Roland Gustafsson, ordförande, 1 år 
Åke Olofsson, vice ordförande, 2 år 
Katarina Sondell, sekreterare, 2 år 
Ulf Jorner, ledamot, 1 år 
Gunnel Sunesson, ledamot, 1 år 
Klas Wiklund, ledamot, kassör, 1 år 
Klas Göransson, ledamot, 2 år 
 
Utgångna mandatperioder för val vid årsmötet 2023 
Roland Gustafsson, ordförande 
Ulf Jorner, ledamot 
Gunnel Sunesson 
Klas Wiklund, ledamot, kassör 
 
Programkommitté 2022 
Ulf Jorner, ordförande 
Synnöve Borup 
Lars Friman (del av året) 
Åke Jöneby 
Bengt Löfstrand 
Lovisa Olsson 
Åke Olofsson 
Katarina Sondell 
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Revisorer, 2022, valda på 1 år  
Ingmar Eriksson 
Kerstin Olsson  
Åke Jöneby, suppleant 
 
Valberedning 2022 valda på 1 år 
Britt Magnusson, sammankallande 
Håkan Larsson 
Åke Jöneby 
 

 

Genomförda aktiviteter 
 
Månadsmöten 
Samtliga månadsmöten under året arrangerades som brukligt med kaffeservering. 
Dessa möten ägde rum i Frälsningsarméns lokaler på Kungsgatan. Vid tre tillfällen under 
året fick planerade föreläsare förhinder och nya föreläsare fick engageras i all hast.  
 
Temaföredrag och utflykter/resor 
Elva föredrag, 5 utflykter, 3 resor och 1 teaterföreställning planerades under året.  
Föredragen under våren hade följande rubriker ”Hjalmar Bergman och hans tid”, ”IT 
historien, från ADA till AI”, ”Nyfiken på geologi” och ”Musikskapande i en föränderlig 
tid”. Under hösten hade de rubrikerna ”Berättande trådar – tusenåriga och nutida 
broderade mästerverk”, ”Profilering och positionering vid Örebro Universitet”, ”Covid 
19 och vaccination”, ”Nyare perspektiv på tidningspressens historia”, Varför var 
läkarutbildningen viktig för så många…”, ”Hildegaard av Bingen och hennes tid” och 
”Kvarntorpsområdet geologi, historia, och framtida miljöproblem?”  Av föredragen, 
ställdes Musikskapande i en föränderlig tid och Covid 19 och vaccination in på grund av 
alltför lågt intresse. Detta gällde också en planerad bussutflykt under hösten i Örebro 
med stadsarkitekt Lars Edenskär. Musikföredraget med Måns Tengnér på hösten 
lockade många. Det gjorde även föredraget om IT historia med Torkel Danielsson.  
Bussresorna till Visingsö/Gränna, till Rökstenen i Östergötland och till Wärmlandsoperan 
i Karlstad, där musikalen Titanic visades, var populära arrangemang med högt 
deltagande. Så också teaterföreställningen ”Ingen Konst” med Eva Ahrenmalm och Lars 
Forss på Nya teatern i Örebro. En guidad kulturvandring i Örebro city, en bussutflykt 
med guide till fåglar och blommor i norra länsdelen blev också populära inslag i 
programmet. Besöket på Örebro Slott, med landshövdingen som ciceron, hade ett högt 
deltagande. Besöket på Elgérigården rönte mindre intresse, men genomfördes. 
 
Studiecirklar 
Under våren arrangerades 2 konstcirklar, 4 läsecirklar varav en fackbokcirkel, 1 
filmcirkel, 1 jazzcirkel och 1 litteraturcirkel. Av detta genomfördes allt utom jazzcirkeln 
och litteraturcirkeln som rönte alltför lite intresse bland våra medlemmar. Inför hösten 
fick en läsecirkel, Tisdagscirkeln, tyvärr läggas ner på grund av ledarbrist men en 
läsecirkel på zoom startades, där alla möten hölls digitalt. En ny fackbokscirkel i 
Lindesberg genomfördes för första gången och ytterligare en filmcirkel, Tittarcirkeln, 
startades upp. 
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Styrelsen 
 
Under året har styrelsen haft 13 protokollförda sammanträden, inklusive ett 
konstituerande möte, ett årsmöte och ett planeringsmöte med programkommittén. 
Vårens 4 första styrelsemöten hölls på zoom. 
Förutom löpande styrelsearbete har styrelsen 

• följt programkommitténs arbete 

• följt föreningens ekonomi löpande och fattat beslut om budget och 
bokslut 

• tillsatt en grupp som arbetat fram ett nytt stadgeförslag för föreningen, 
baserat på ett förslag från styrelsen på ny organisation 

• reviderat dokumentet ”Arbetsordning” och tagit fram ett nytt 
dokument med samma namn. 

• sett till att ett nytt, fungerande betalningssystem har kommit i gång. 

• sett till att all information löpande förts in på hemsidan 
www.orebrosu.se 

• sett till att alla cirkelledare och ledamöter i styrelse och 
programkommitté inför årsslutet avtackats med boken ”Örebro - 27 
tidsresor till fots och per cykel” av Astrid Lindén 
 

 

Programkommittén 
 
Programkommittén har tagit fram programidéer och bearbetat dem. 
Programkommittén har även ansvarat för att ta fram och distribuera två 
programkataloger. Pressreleaser till Nerikes Allehanda har släppts regelbundet inför och 
efter genomförda evenemang. Samarbetet med Örebro Universitet har fortsatt och 
berikat årets programutbud. Sammanlagt 5 föreläsare i år, Sten Wistrand 
(litteraturvetare), Johan Schnyrer (rektor), Patrik Lundell (historiker), Jens Schollin (f.d. 
rektor) och Mattias Bäckström (kemist) har samtliga engagerats via Örebro Universitet. 
Anmälningarna till de olika programpunkterna har skötts av Folkuniversitetet, som också 
har ställt upp med lokaler för möten och cirklar. Kulturkvarteret och Frälsningsarmén 
har också bidragit med lokaler. 
 

Medlemsantal samt ekonomiskt resultat 
 
Antalet medlemmar var vid årets slut minst 451, alltså något mer än vid motsvarande 
tidpunkt 2020 (439). Året 2021 registrerades inte något medlemsantal då ingen 
medlemsavgift togs ut på grund av Coronapandemin. Resultatet för året blev ett 
överskott på 43 290 kr. Örebro senioruniversitet har ett eget kapital på 187 967 kr vid 
2022 års utgång. 
  

http://www.orebrosu.se/
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Slutord 
Styrelsen vill avslutningsvis framföra ett varmt tack till alla våra föreläsare. Tack också 
till de som medverkat i arbetet med att ta fram aktiviteter, till de som varit ledare för 
studiecirklar och till de som hjälpt oss att alltid ha lämpliga lokaler med fungerande 
utrustning för våra evenemang. Vi vill också tacka alla medlemmar, utan ert intresse 
skulle det inte bli något program. Vi vill också betona att de insatser som gjorts av 
Folkuniversitetets personal också är en mycket viktig förutsättning för att verksamheten 
skall fungera. Vårt tack även till dem. 
 
Örebro i februari 2023 
 
 
 
 
Katarina Sondell Roland Gustafsson Åke Olofsson 
sekreterare  ordförande  vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
Gunnel Sunesson Ulf Jorner  Klas Wiklund 
ledamot  ledamot  ledamot 
 
 
 
 
 
Klas Göransson   
ledamot 


