Motioner till Uppsala Senioruniversitets årsmöte den 27 mars 2020
1. Motion om Förtur vid längre kurser
Borde det inte vara självklart att om man påbörjar en språkkurs som sträcker sig över
flera terminer att man då också har att följa den till slut.
Ralph Ericson

2. Motion om Åhörarunderlag vid tisdagsföreläsningar
Tack för era utmärkta Tisdagsföreläsningar. Jag har sett att många av åhörarna (inkl.
mig själv) förtvivlat försöker göra anteckningar under föreläsningen och därför
antagligen missar en del av föreläsarens bilder. Jag föreslår därför att det delas ut 1 A4
pappers-sida med stolpar om föreläsningens innehåll i samband med föreläsningen.
Föreläsaren kan säkert dela ut detta papper till arrangören att kopiera i förväg. Tid och
plats kan utelämnas och fyllas i av åhörarna själva på pappret. På så sätt kan samma
handout papper användas av föreläsaren oberoende av tid och plats om ämnet är det
samma.
Hans Broström

se styrelsens kommentarer nedan

Styrelsens yttrande och förslag
1. Motion om Förtur vid längre kurser
Många av deltagarna i språkcirklarna följer med sin grupp i många terminer, ibland i många
år, på en allt högre nivå. Det är därför förståeligt att man önskar få företräde för att kunna vara
kvar i ”sin” grupp och där den sociala aspekten också känns viktig för deltagarna. Frågan om
hantering av förtur är svår och har varit uppe för diskussion i Arbetsgruppen för serier och
cirklar och i styrelsen flera gånger men utan att reglerna ändrats.
Sedan minst 10 år gäller att förtur beviljas endast dem som följt språkcirklar på de två lägsta
nivåerna, vilket sedan 2016 uttryckts ungefär på följande sätt under information om
anmälningar: ”Deltagare i aktiviteter som är fortsättningar från föregående termin har inte
företräde framför nya deltagare (med undantag för dem som följt språkcirklar på nivå A1 eller
A2 vilka fortsätter på högst nivå A2 och som betalat för fortsatt deltagande senast …).”
Visserligen utestänger förturen nya som vill lära sig språket, men det har känts viktigt att de
som startat har chans att få en grund. På det stadiet är det också viktigt med kontinuitet, man
fortsätter på samma sida i boken och alla ligger på samma nivå. När man fått mer kunskap i
språket är det lättare att byta grupp, man är mer flexibel i språket. Och är det fullt i våra
studiecirklar finns oftast studieförbunden att vända sig till.
USU får varje år många nya medlemmar. Första februari 2020 var det 504 fler medlemmar
jämfört med samma tid 2019 och då har ändå 475 medlemmar inte förnyat medlemskapet
2020. Många av de nya medlemmarna har kunskap och ambition att läsa ett visst språk på
högre nivå än nybörjarnivå vid USU. Det är orimligt att detta inte ska vara möjligt för dem
genom att flertalet platser i stort sett är upptagna av tidigare medlemmar. Antalet språkcirklar
är redan mycket högt, 65 per termin, och problemet kan inte lösas genom att successivt starta
allt fler cirklar. Skulle vi ge förtur till högre nivåer inom språk, borde det tillämpas på flera
cirklar - akvarell, skrivarstugor, fåglar etc. Och då blir USU en sluten och mindre attraktiv
förening.
Det är redan nu ett stort arbete för sekretariatet med förturerna. Att utvidga förturerna till
fler cirklar skulle kräva att man utvecklar nya datarutiner.
Styrelsens förslag till beslut:
Att årsmötet uppdrar till styrelsen att pröva om reglerna rörande förtur i cirkelverksamheten
bör modifieras.
2. Motion om Åhörarunderlag vid tisdagsföreläsningar
Senioruniversitetets föreläsare vid tisdagsföreläsningarna ställer generöst upp på att de och
deras föreläsning filmas och de arvoden som erbjuds är låga. Styrelsen bedömer därför att
man inte dessutom kan begära att föreläsaren i förväg meddelar stolpar om innehållet. Det
skulle framför allt medföra kostnad och stort arbete för sekretariatet att kopiera upp underlag
till ett okänt antal brukare bland de ca 170-470 (år 2019) som kommer till föreläsningen. USU
filmar sedan VT 2016 tisdagsföreläsningarna och en av huvudmotiveringarna för att börja
med detta var att möjliggöra repetition av innehållet om man inte uppfattade allt på
föreläsningen. Filmerna har nästan alltid hög bild- och ljudkvalitet.
Styrelsens förslag till beslut:
Att motionen avslås.

