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Årsredovisning 2019
Verksamhetsberättelse

Uppsala Senioruniversitet (USU) har genomfört
ytterligare ett framgångsrikt år med fortsatt hög
kvalitet och efterfrågad verksamhet och med
jubileumsfirandet 12 november som uppskattad
höjdpunkt. Medlemsantalet växte i något lägre
takt än de senaste åren och var vid årets slut nära
4 500. Den egna mobilappen, som lanserades i
juni, hade vid årets slut laddats ned av närmare
40 procent av medlemmarna.
Antalet medlemmar ökade netto med 147 (3,4 procent),
vilket innebär en minskad takt jämfört med de senaste
åren, se tabell. Antalet medlemmar 2019 var 4 476, varav
67 procent kvinnor.
Tisdagsföreläsningar, serier, cirklar, torsdagssalonger,
resor och studiebesök har som tidigare varit mycket
välbesökta och utbudet ungefär av samma omfattning
som föregående år. Jubileumsdagen ersatte en av tisdagsföreläsningarna varför endast 15 sådana gavs. Störst
dragningskraft hade serierna ”Tillståndet i världen”, som
gavs både på vår- och höstterminen och serien om Hasse
och Tage på höstterminen. Den senare hade 169 anmälda på reservplats!

2015

2016

2017

2018

2019

Antal
medlemmar

3 485

3 800

4 026

4 329

4 476

Antal Serier

39

38

37

42

41

5 500

5 500

6 000

6 900

7 500

106

440

494

Antal bokade till
serier i lokal
Antal bokade till
filmade serien
Antal cirklar

133

152

161

166

172

Antal bokade
till cirklar

1 560

1 800

2 000

2 150

2 199

Antal deltagare
i tisdagsföreläsningar

3 830

3 840

4 282

4 471

4 700

Tabellen ovan visar verksamhetsutvecklingen under de senaste fem åren. Filmade serien erbjöds från HT 2017. Det var en
tisdagsföreläsning mindre 2019.

Styrelse

även detta år visats där i biosalong, som komplement till
deras egna program och med ökande antal deltagare per
föreläsning.

Styrelsen har från och med årsmötet den 22 mars 2019
utgjorts av:
Ordförande
Per Olof Osterman
Vice ordförande
Lars Nilsson
Sekreterare
Eva Åkerblom
Vice sekreterare
Eva Willén
Kassaförvaltare
Ingemar Åkeson
Vice kassaförvaltare Claes Leijon
Ledamot
Kristina Glimelius
Suppleanter
Niklas Rommel, Kerstin Thelander
Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden.
Arbetsutskottet, bestående av ordföranden, sekreteraren
och kassaförvaltaren, har beslutat i ett ärende.
Revisorer har varit auktoriserade revisorerna Stéphanie
Ljungberg och Carin Forsström, båda från Grant
Thornton samt revisorssuppleant Cecilia Johansson,
Grant Thornton.
Valberedningen har bestått av Gudmar Lönnerholm
(sammankallande), Ulla Myhrman och Margareta Sund.

Digital utveckling

Medlemmarnas användning av digitala medier i vår kommunikation ökar långsamt. Av dem som var medlemmar
vid året slut hade 5 procent inte angivit e-postadress. Det
var dock 2,9 procent som hade e-postadress men som
ändå ville ha pappersfaktura.

Uppsala Senioruniversitets mobilapp

USU:s mobilapp släpptes för installation på medlemmarnas mobiltelefoner i juni. Ett tiotal funktionärer erbjöd
i samband med första tisdagsföreläsningen i september
de som så önskade hjälp med installation av appen.
Information om mobilappens funktioner och hur man
laddar ner den på iPhone och androidtelefoner har getts
i Medlemsbladet och instruktion hur man laddar ner den
finns på webbplatsen. Antalet som vid årsskiftet laddat
ner appen var 1 683 och av dem 63 procent kvinnor. Vid
höstens föreläsningar har en stor andel av deltagarna
visat biljetterna i appen.

Filmade föreläsningar

Ett nytt 2 årigt EU-projekt, Senior’s Learning in the
Digital Society (SeLiD), startades av USU på hösten
tillsammans med sex andra senioruniversitet i Europa
och med finansiering av Europeiska kommissionen. Det
siktar på att seniorer inte ska stå vid sidan av det digitala
samhället. Projektet startar med en enkät för att kartlägga behoven av utbildning och stöd bland ett urval av
seniorer i Uppsala.

Alla 15 tisdagsföreläsningarna har filmats, och dessutom
föreläsningsserien ”Tillståndet i världen”. Medlemmar
kunde även anmäla sig till enbart filmade föreläsningar
av denna serie mot en lägre avgift. Den filmade serien
hade under året totalt nästan 500 betalande deltagare.
se Fig 1. I ett utvecklingsprojekt med Senioruniversitetet Norrköping har tre filmade föreläsningar per termin

Omslagsbild: Johanna Broman Åkesson föreläser om fransk chanson vid 40-årsjubileet 12 november 2019. Foto Inger Hammer
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Antal som tittat på den filmade serien,
medelvärde per föreläsning 2016–19

Antal deltagare på tisdagsföreläsningarna och
antal som enbart sett dessa på film under 2019
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Fig 1. Diagrammet illustrerar utvecklingen rörande medelantalet medlemmar per föreläsning som via webbplatsen tagit del
av den filmade föreläsningsserien Tillståndet i världen. Under
2019 såg nästan 140 i medeltal föreläsningen enbart på film.

Fig 2. Diagrammet illustrerar antalet deltagare per föreläsning
och antalet som enbart tagit del av filmade tisdagsföreläsningar. Föreläsningen HT19-6 utgick. Vid varje föreläsning är det
100–200 som enbart ser filmerna. Vid årets slut hade 279
tittat på en eller flera av filmerna från jubileet.

Årsmöte

Josephson från Stockholm med titeln ”Ny språksituation, men inget nytt språk? Svenska i ett globaliserat
samhälle”.
Det sedvanliga Höstsamrådet med alla funktionärer
ställdes in mot bakgrund av det omfattande arbetet och
kostnaderna för jubileumsfirandet.

Handlingarna till årsmötet distribuerades i särskild
försändelse med post till medlemmarna. Årsmötet
hölls den 22 mars 2019 med över 250 deltagare. Förra
landshövdingen Ann-Cathrine Haglund presiderade som
ordförande. Styrelsens bokslut fastställdes och styrelsen
beviljades ansvarsfrihet. Sedvanliga val förrättades.
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsmötet
att medlemsavgiften för 2020 skulle vara oförändrad,
250 kr. Avgående styrelseledamoten Ingrid Åberg
avtackades. Årsmötet inleddes med ett framträdande
av Senioruniversitetets jazzensemble. Årsmötets gäst
var Michail Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi vid
Högskolan Dalarna, som höll en föreläsning med titeln
”Tunga vikter för lättare ålderdom” med budskapet att
styrketräning för äldre leder till bättre hälsa och minskad risk för demens.

Jubileumsfirande den 12 november

Cirka 1 200 medlemmar samlades i universitetsaulan
under jubileumsfirandets eftermiddag till ett omväxlande och underhållande program. För musikunderhållning
stod Senioruniversitetets jazzensemble, som inledde
mötet, och vår kör Goldsingers vilken inledde programmet efter paus. Företrädare för språkcirklarna hälsade
åhörarna välkomna på 10 av de 12 språk som ingår i
föreningens programutbud. Därefter hölls hälsningsanföranden av föreningens ordförande samt av prorektor
Anders Malmberg, Uppsala universitet, och vice rektor

Seminarium för styrelsen

Vid ett seminarium i september diskuterades styrelsens arbetsformer och roll för styrningen av USU samt
förslag från en av styrelsen tillsatt arbetsgrupp rörande
ersättningar till föreläsare och cirkelledare. I arbetsgruppens översyn ingick också att lämna rekommendationer rörande avgifter till serier och cirklar.

Vårkollegium och Höstsamråd

Arbetsgruppen för serier och cirklar ordnar varje år ett
s.k. vårkollegium med inbjudan av cirkelledare och styrelsen. För cirkelledare är detta ett erbjudande och en
utbildningsaktivitet enligt avtal med Folkuniversitetet.
Vårkollegiet den 15 mars samlade ca 50 cirkelledare
och funktionärer. På programmet stod bland annat
en föreläsning av professorn och språkvårdaren Olle

Dagen före jubileumsfirandet 12 november hade UNT en stort
uppslagen artikel om USU och jubileet. Förstasidesnyheten
bidrog till att hundratalet nya medlemmar anmälde sig inom
några dagar.
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Nya hedersmedlemmar
från vänster:Malin Åkerblom,
Ingrid Åberg,
Lasse Sunnås,
Ulla Myhrman,
Rune Hedman,
Britt-Louise
Gunnarsson,
Monika Ekman
och
Brittmari Ekholm
(bearbetad bild)

Erik Fahlbeck, SLU. Medlemmarna bjöds på fyra mycket
uppskattade föredrag av Catharina Grünbaum, Jan Ygge,
Mikael Alm och Johanna Broman Åkesson (se sidan1).
Jacke Sjödin höll rimmade sammanfattningar av de fyra
föredragen. Föredragen och sammanfattningarna av
Jacke Sjödin filmades och kan under minst ett år ses
av medlemmarna via vår webbplats, www.usu.se. Åtta
hedersmedlemmar fick sina diplom och varma applåder
som tecken på den stora uppskattningen av många års
insatser för föreningen. På kvällen bjöds funktionärer,
hedersmedlemmar och cirkelledare, vilka under många
år tjänat USU, på en festmåltid.

senioruniversiteten i Gävle, Sundsvall och Härnösand för
erfarenhetsutbyte.
USU är medlem i EFOS (European Foundation for
Older Students) och har en ordinarie ledamot och en
suppleant i dess styrelse.

Organisatorisk utveckling och
arbetsgruppernas verksamhet

Drygt 90 oavlönade funktionärer är engagerade i planering och administration av verksamheten. De har under
året varit organiserade i nio arbetsgrupper. Rapportseriegruppen har upphört i och med avlämnande av
jubileumsrapporten och vid årets slut finns åtta arbetsgrupper. Om arbetsgruppernas uppgifter och ingående
medlemmar kan läsas under fliken Om USU på föreningens webbplats, www.usu.se.

Externa kontakter

Senioruniversitetet får sina statliga bidrag via Folkuniversitetet. Samarbetet regleras med hjälp av ett gemensamt grundavtal mellan Folkuniversitetet och senioruniversiteten i Sverige, vilket kompletteras med lokalt
upprättade avtal. USU har ett gott samarbete lokalt med
Folkuniversitetet när det gäller lokaler och vissa administrativa funktioner.
Uppsala Senioruniversitet är medlem i Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) och har två
medlemmar i styrelsen. Representanter från Senioruniversitetet deltog i UPS årsmöte, UPS höstmöte samt ett
par ordförandekonferenser. UPS har sedan 2010 haft
äldrenämndens i Uppsala uppdrag att driva Träffpunkten
Storgatan 11. Hösten 2019 kännetecknades av oklarheter rörande den fortsatta driften av Träffpunkten och
möjligheten för pensionärsföreningarna att fortsatt hyra
lokaler samt villkoren för detta. En månad före årsskiftet
beslutades emellertid att kommunen tar över driften från
1 januari 2020 och att USU kan fortsätta att hyra lokaler
för studiecirklar till ungefär oförändrade villkor.
USU har kontakter med övriga svenska senioruniversitet. Ett nationellt samordningsmöte arrangeras vartannat
år. År 2020 ordnas detta i Visby med USU som medarrangör tillsammans med Senioruniversitetet på Gotland.
I oktober gjorde sekretariatet ett studiebesök vid

Sekretariat och WebbIT-grupp

Arbetet har kunnat fortsätta med oförändrat antal
funktionärer och lokalyta trots den ökande medlemskadern tack vare digitalisering med sekretariatets ständigt
förbättrade datasystem och alltfler datorvana medlemmar. Under året skickades t.ex. föreläsningsbiljetter med
enbart e-post till dem som angivit e-postadress eller via
mobilappen, en arbetsbesparing på över 6000 utskick,
och sms-meddelanden har kunnat minska antalet telefonsamtal. Det har därför funnits tid att fortsatt måna om
dem som inte är bevandrade i den digitala världen.
Förutom löpande arbetsuppgifter under året, har medlemmar från sekretariatet i samarbete med Webb-IT-gruppen
deltagit i färdigställandet av USU:s mobilapp. Mobilappen
släpptes först till funktionärer för test för att i början av
juni bli tillgänglig för alla medlemmar. Medlemmarnas omdömen har varit positiva och de problem som uppkommit
har snabbt kunnat åtgärdas. Användandet av mobilappen
har inneburit att inpasseringskontrollen vid föreläsningar
förenklats då biljetter visats i appen, och med den lättillgängliga informationen som finns i appen om exempelvis
lokaler blir det färre frågor till sekretariatet.
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Torsdagssalongen

En översyn av föreningsarkivet har inletts med syftet
att underlätta hantering och förenkla strukturen så det
blir lättare att hitta i arkivet.

Torsdagssalongen startade som en del i Senioruniversitetets önskan att finna former för en socialt inriktad
verksamhet. Salongerna anordnas kvällstid på Träffpunkten, Storgatan 11. Efter framträdanden av olika
slag följer förfriskningar och tid för samvaro. Under
2019 gavs två torsdagssalonger. Den första handlade om
framtiden i form av Artificiell Intelligens och nästa om
jazzbasisten Georg Riedel som tonsättare av barnvisor.

Tisdagsföreläsningar

I medeltal har varje föreläsning besökts av 313 personer, se tabell och diagram ovan. Det högsta deltagarantalet, 472 personer, registrerades under ett medicinskt
föredrag som gällde hjärtats styrka och svagheter.
Fler än 400 åhörare drog också ett föredrag om Selma
Lagerlöf och ett av samhällsdebattören och författaren
Anders Wijkman gällande klimatkrisarbetet. Samhällsvetenskapliga teman har svarat för fem föreläsningar,
naturvetenskapligt-tekniska tre, litteratur, konst och
musikteman tre, medicinska två och de med inriktning
mot religion, historia och idéhistoria två.

AV-teknik

Arbetsgruppen för Audiovisuell teknik (AV-gruppen) har
under året omfattat 18 personer. Alla som ansvarat för
tisdagsföreläsningar och föreläsningsserier har under
året fått teknisk assistans med den AV-utrustning som
används. Föreläsningarna har under året utnyttjat
lokaler i Universitetet, Slottsbiografen, Musicum, Missionskyrkan, Pingstkyrkan, Ångströmlaboratoriet och
Grönwallsalen.
AV-gruppen har också ansvarat för videofilmning av de
15 tisdagsföreläsningarna plus en föreläsningsserie pertermin samt uppladdning av filmerna till webbplatsen.

Föreläsningsserier

Föreläsningsserierna har under 2019 haft totalt ca
8 000 bokade deltagare. Arbetsgruppen för serier och
cirklar har strävat efter att erbjuda föreläsningar inom
ett brett spektrum av kunskapsområden. Bland serierna har ingått klassiska humanistiska ämnen (t.ex. om
1800-talet, om 1920-talet, om biografier, om barn- och
ungdomslitteratur, om uppländsk arkeologi, om konst,
om svenskans utveckling, om studenthistoria), aktuella
samhällsprogram (om tillståndet i världen och i Sverige, om kvinnor och män som förändrat världen, om
andra världskriget) och brinnande ämnen inom natur
(inklusive ekologi), teknik och medicin (ett hållbart liv,
transporter, skogen, vårt viktiga vatten, fyrar, kosmos,
medicinska framsteg, biologiska rytmer, mat och hälsa).
Musik är viktig för medlemmarna och långkörarna. Min
musik och jazzserierna har fortsatt attrahera deltagare.
De har i år kompletterats med serier om rockhistoria,
Hasse & Tage och modern opera.

Resor och studiebesök

Årets första resa blev mycket efterfrågad. Nationalmuseum öppnades hösten 2018 efter att ha varit stängt
fem år. USU:s annonserade resa dit i januari med 50
platser fick 150 anmälningar. Resan dubblerades och
båda blev mycket lyckade. Många medlemmar tycker om
opera och de erbjöds under 2019 sex föreställningar,
två på Kungl. Operan, två på Folkoperan, en på Confidencen samt en på Skäret. Av utflykter var resan till Armémuseum med spionvandring i Stockholm och resan
till Fogelstad och Julita särskilt minnesvärda, inte minst
p.g.a. de regnoväder som drabbade deltagarna.
Vallonbruksresan som gjordes hösten 2018 blev en
succé och lämnade ca 50 intresserade reserver. En
ny resa planerades till maj 2019 men fick ställas in på
grund av den tilltänkte guiden Karl Johan Eklunds
oväntade bortgång. Eva Wrede, föreläsare och välkänd
guide i Norduppland, ersatte honom. Av 22 planerade
resor och studiebesök blev en resa inställd och några
inte fulltecknade.

Studiecirklar

Upplevelsen av att delta i en studiecirkel skiljer sig
väsentligt från att gå på en föreläsning. Interaktionen
socialt, intellektuellt och emotionellt är annorlunda.
Glädjande många medlemmar har också i år lockats
till cirklarna, vilka täcker in många intresseområden.
Kvantitativt dominerar språkcirklarna. Flest är språkcirklarna inom de moderna språken (engelska, franska, italienska, spanska och tyska), men det har också
ordnats cirklar inom latin, grekiska, ryska, nordsamiska
och arabiska, liksom om svenskan i förändring och skrivarstugor. Ämnesområdena konst, litteratur och musik
har behandlats i många cirklar (t.ex. om Selma Lagerlöf,
jungfru Marias liv, Franciscus av Assisi och hans tid,
poesi, Maria Wine, vad är konst, musikhistoria, rockhistoria, akvarellmålning). Inom samhällsorienterande
cirklar har man studerat bl. a. Uppsalas gatunamn,
utvecklingen inom EU, Kina, Japan och Estland. Fåglar
vår resp. höst, mineralogi, universum och gifter är andra
exempel från repertoaren. Två av aktiviteterna skiljer sig
från de vanliga cirklarna, nämligen kören Goldsingers och
jazzensemblen, som båda har entusiastiska deltagare.

Internationell verksamhet

Den internationella arbetsgruppen fortsätter arbetet
inom nätverket EFOS (European Federation for Older
Students at the Universities), som verkar för ett livslångt lärande. Gruppen fortsätter också att arrangera
utbyten med senioruniversitet i andra länder och för
närvarande planeras utbyten med Hamburg, Tyskland
och Chester, England.
Nytt för i år är att arbetsgruppen deltar i ett EU-finansierat projekt kallat SeLiD (Senior’s Learning in
the Digital Society), som handlar om utveckling av äldres digitala kompetens. I projektet, som leds av EFOS
styrelse, ingår även senioruniversiteten i Alicante,
Bratislava, Brno, Chemnitz, Dresden, Magdeburg och
Wroclaw. Medel har beviljats för två år från och med
september 2019.
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Rapportserien

Under det gångna året har två medlemmar lämnat
gruppen och två tillkommit. Eva Carlestål har övertagit
ordförandeskapet efter Brittmari Ekholm.

Gruppen har under året arbetat med att ta fram en
jubileumsskrift över tiden från hösten 2014 till och
med våren 2019. Den berättar om den utveckling som
ägt rum, både administrativt och inom verksamheten.
Gruppen har anlitat ett antal skribenter bland föreläsare
genom åren. Därutöver har några artiklar från Medlemsbladet återanvänts. Ett antal bilagor sammanställer
bland annat vilka funktionärer som arbetat för USU,
vilka föreläsningar som förekommit, vilka resor och
studiebesök som gjorts och vilka Torsdagssalonger som
anordnats. Den intressanta och utförliga rapporten kan
läsas via arkivet på föreningens webbplats

Medlemsbladet och programbladet

Föreningens medlemmar informeras om verksamheten
(förutom via webbplatsen) genom Medlemsbladet som
2019 trycktes i 4 800 ex/nummer och med föreningens
ordförande som ansvarig utgivare. Medlemsbladet gavs
under året ut med fyra nummer. Som periodisk tidskrift
är den momsbefriad. Dess produktionskostnad har varit
6,50 kr/ex inklusive porto.
Medlemsbladet har samdistribuerats med Programbladet i januari och augusti. Omfånget har varierat mellan
12 och 16 sidor. Den redaktionella inriktningen har
varit att spegla Senioruniversitetets breda verksamhet
genom såväl redovisning av genomförda aktiviteter som
av kommande programinslag. Redaktionens medlemmar
har bred yrkeskompetens vad gäller skrivande, grafisk
formgivning och fotografering. Vid behov har externa
skribenter anlitats och tillfälligt knutits till redaktionen.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten

Ekonomi

Uppsala Senioruniversitet bedriver sin verksamhet i Uppsala där föreningen har sitt säte. Föreningens ändamål är:
• att anordna studieverksamhet för sina medlemmar i
form av Studiecirklar, studieresor, studiebesök,
föreläsningar m.m.,
• att stimulera olika former av verksamhet som har en
mer forskningsorienterad inriktning,
• att hålla kontakt med liknande organisationer inom
och utom landet.

Verksamhetsvolymen har fortsatt att öka, omsättningen blev 5 559 tkr (5 135), en ökning med 8 procent
jämfört med föregående år. Av detta är Medlemsavgifterna 1 114 tkr (1 091). Deltagaravgifterna för cirklar,
föreläsningsserier och kulturarrangemang uppgick till
4 267 tkr (3 880), en ökning med 10 procent.
Kostnaderna uppgick till 5 565 tkr (4 807). Av dessa var
de direkta kostnaderna (arvoden för cirkelledare och
föreläsare, lokalhyror, studiematerial) 3 876 tkr (3 602).
De administrativa/föreningsgemensamma kostnaderna
uppgick till 1 690 tkr (1 203)
Balansomslutningen uppgår till 4 140 tkr (3 896).
Det egna kapitalet är 1 953 tkr (1 959), vilket innebär en
soliditet på 47 (50) procent.
Årets resultat efter finansiella intäkter är -6 tkr (331).
Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

Resultat och ställning

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av
efterföljande resultat- och balansräkning.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag
(K2). Materiella tillgångar direktavskrivs.

Femårsöversikt
Omsättning tkr
Resultat tkr
Eget kapital tkr
Soliditet %
Antal
medlemmar

6

2015

2016

2017

2018

2019

4 071

4 422

4 758

5 136

5 559

261

-421

-195

331

-6

2 273

1 833

1 628

1 959

1 953

60

51

52

50

47

3 485

3 800

4 026

4 329

4 476

Antal serier

39

38

37

42

41

Antal cirklar

133

152

161

166

172

Resultat- och balansräkning 2019
Resultaträkning

Balansräkning

2018

2019

7 157

0

0

0

Länsförsäkringar Bank

3 889 282

4 140 310

Summa tillgångar

3 896 439

4 140 310

2018

2019

Medlemsavgifter

1 090 591

1 114 325

Upplupna kostnader

Föreläsningar och cirklar

3 411 849

3 761 417

Uppluna ränteintäkter

Övriga arrangemang

469 822

505 905

Bidrag och projekt

163 401

177 484

5 135 663

5 559 131

Tillgångar

Intäkter

Summa intäkter
Kostnader
Föreläsningar och cirklar
Övriga arrangemang
Samarbeten, internationellt
och nationellt
Medlemsblad
Administrativa kostnader
Summa kostnader
Rörelseresultat

Eget kapital, avsättningar och skulder
-3 176 672

-3 391 913

-427 395

-483 604

-55 026

-47 080

-194 696

-235 602

-953 229

-1 407 198

-4 807 020

-5 565 395

328 643

-6 264

2 479

0

331 123

-6 264

Ränteintäkter
Årets resultat

2018

2019

1 628 214

1 959 337

331 123

-6 264

1 959 337

1 953 072

259 396

492 675

4 579

4 579

Skuld Folkuniversitetet

652 771

541 582

Förutbetalda avgifter
arrangemang

138 830

112 850

Förutbetalda medlemsavgifter

851 525

998 551

Övr. upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

30 000

37 000

1 937 102

2 187 238

3 896 439

4 140 310

Eget kapital
Eget kapital, balanserade
överskott
Redovisat resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övr. kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital,
avsättningar, skulder

Uppsala Senioruniversitet 2019

Styrelsen vill avslutningsvis tacka föreningsmedlemmarna för intresse, stöd och engagemang i verksamheten. Ett
speciellt tack riktas till alla de ideellt arbetande funktionärerna, vilkas insatser är en förutsättning för att verksamheten ska fungera.
Uppsala i februari 2020
Kristina Glimelius

Claes Leijon

Lars Nilsson

Per Olof Osterman

Eva Willén

Eva Åkerblom

Ingemar Åkeson		

Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse kommer att vara tillgänglig vid årsmötet.
Stéphanie Ljungberg

Carin Forsström
7

Dagordning vid Uppsala Senioruniversitets årsmöte 2020
fredagen den 27 mars kl 13.00 i Kyrksalen, Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40
Årsmötet öppnas av föreningens ordförande.
1.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.

Val av två justeringspersoner för mötets protokoll.

4.

Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut för det gångna verksamhetsåret.

5.

Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.

6.

Fastställande av resultat- och balansräkning.

7.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8.

Styrelsens information om verksamhetens inriktning och ekonomisk plan för innevarande
verksamhetsår.

9.

Val av ordförande för ett år.

10.

Val av tre styrelseledamöter för två år och två suppleanter för ett år.

11.

Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

12.

Val av valberedning.

13.

Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår.

14.

Ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling, anmälda i kallelsen till årsmötet.

15.

Två motioner: 1. Förtur vid längre kurser och 2. Åhörarunderlag vid tisdagsföreläsningar,
se www.usu.se

16.

Mötet avslutas.

Förslag till styrelse för Uppsala Senioruniversitet 2020
Ordförande för ett år

Per Olof Osterman, omval

Ordinarie ledamöter för
två år

Claes Leijon omval
Lars Nilsson, omval
Eva Willén omval

Valda till 2021

Kristina Glimelius
Eva Åkerblom
Ingemar Åkeson

Suppleanter för ett år

Christina Jutterström, nyval
Niklas Rommel, omval

Revisorer

Stéphanie Ljungberg,
Grant Thornton
Carin Forsström,
Grant Thornton

Revisorssuppleant

Cecilia Johansson,
Grant Thornton

Valberedning under
2019 har varit:

Gudmar Lönnerholm,
sammankallande
Ulla Myhrman
Margareta Sund

Program vid årsmötet
Kl. 13.00, före årsmötesförhandlingarna är det underhållning med
sydamerikansk musik med
Robinson Yanez.
Efter årsmötesförhandlingarna
lyssnar vi på ett föredrag av Mattias
Lundberg, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet,
med titeln Musikforskningens
Tutanchamons grav.

Mattias Lundberg är känd från
radio och tv med bl.a. programmen Fråga musikprofessorn och
Den svenska musikhistorien.
Därefter bjuder Uppsala Senioruniversitet på kaffe och tårta.

