Medlemsbladet
Uppsala Senioruniversitet

Årgång 43 nr 2

Handlingar till årsmötet 26 mars 2021
Uppsala Senioruniversitet
Org.nr. 81 76 02-4969

Dagordning för årsmötet

3

Förslag till styrelse

3

Årsredovisning

4

Mars 2021

Medlemsbladet
Medlemsinformation för Uppsala
Senioruniversitet. Utkommer med
fem nummer per år.
Ansvarig utgivare: Per Olof Osterman
Redaktion:
Frederic Öberg (ordförande),
Inger Hammer, Annika Lundmark,
Barbro Nilsson Garbergs (layout)
Maivor Sjölund, Kristina Söderlind
Rutberg, och Maria Wold-Troell
(layout).
usu-redaktionen@googlegroups.com
Tryckeri: Wikströms Tryckeri AB,
Uppsala
ISSN: 1651-0445

Omslag

Det ljusnar, foto Inger Hammer

Uppsala Senioruniversitet
Org nr 81 76 02-4969
Ordförande: Per Olof Osterman

Sekretariat

Adress: Bergsbrunnagatan 1
753 23 Uppsala
Telefon: 018-24 35 01
Öppettider: Tillfälligt stängt
E-post: usu@usu.se
Malin Åkerblom, ordförande
018-32 07 34 (hem)

USU:s årsavgift
För att delta i USU:s aktiviteter måste
du ha betalat årsavgiften 250 kronor.
Den betalas mot faktura som kommer i november och avgiften gäller
följande kalenderår.

Meddela adressändring!

Ändra e-post, annan adress och
telefonnummer under Mina sidor på
vår webbplats eller meddela expeditionen så får du den information
som du ska ha.

www.usu.se

Nästa nummer 3 2021
utkommer 30 april
Manusstopp 19 mars

Senioruniversitetet i samverkan med
Folkuniversitetet/Kursverksamheten
vid Uppsala universitet

Årsmötet år 2021

Pandemin under 2020 har medfört stora
utmaningar. Styrelsen gläder sig åt att
ett omfattande program trots allt kunnat
genomföras under höstterminen 2020, med
bevarad god ekonomi och baserat på digitala
lösningar. Gensvaret från er medlemmar har
varit glädjande stort och stimulerande för
oss funktionärer och ni har deltagit i programmet i större utsträckning än förväntat!
Ett stort tack för de fantastiska insatser
som gjorts av alla våra volontärer, serieansvariga, cirkelledare, vårt filmteam samt
teknikerna i Missionskyrkan! Viljan och förmågan att sätta sig in i ny teknik
för undervisning på distans i studiecirklar och föreläsningar har bäddat för
ett program som uppmärksammats för sin volym och kvalitet bland andra
senioruniversitet.
Pandemin medför tyvärr fortsatta restriktioner gällande möten i lokal och
de är ännu mer begränsande än vid årsmötet 2020. Årsmötet fredag den 26
mars kl. 13.00 blir därför rent digitalt och hålls med Zoom.
Årsmöteshandlingarna innehåller dagordningen, verksamhetsberättelsen
och årsredovisningen, som är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).

Särskilda punkter på dagordningen

Punkt 14: Ett viktigt andra beslut om stadgeändring ska fattas.
Punkt 15: Till årsmötet har inga motioner inkommit.
Förutom en tillbakablick på det gångna året kommer planer för 2021 att
redovisas.

Hur du deltar i mötet

Om du önskar delta med ljud och bild går det bäst via dator och platta men
smartmobil går också bra. Om du nöjer dig med att lyssna räcker det att
använda en vanlig fast telefon med knappar. Ett mejl med länk skickas ut
veckan innan årsmötet till er som har angivit mejladress. Ni andra ansluter
enligt instruktion nedan.

Inbjudan att delta i mötet via Zoom

Ämne: Årsmöte Uppsala Senioruniversitet
Tid: 26 mars 2021 13.00. Du blir insläppt från 12.30.

Om du har dator, platta eller smartmobil

Använd denna länk. https://us02web.zoom.us/j/82292101344
Du blir insläppt av mötesledaren utan att ange Meeting ID.

Om du vill lyssna på mötet via din telefon, fast eller mobil

Slå ett av följande sex nummer.
08 4468 2488
08 5016 3827
08 5050 0828
08 5050 0829
08 5052 0017
08 5053 9728
Du uppmanas på engelska att knappa in ”Meeting ID” följt av #.
Meeting ID: 822 9210 1344
Därefter uppmanas du knappa in ”Participant ID” men det finns inget
inlagt för detta möte, så du trycker bara på # enligt uppmaning. Du ombeds
sedan att tala in ditt namn och sedan trycka #. Mötesledaren släpper in dig.
Som deltagande representeras du som ditt telefonnummer.
Varmt välkomna att delta i årsmötet!
Per Olof Osterman

Ordförande
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Dagordning vid Uppsala Senioruniversitets årsmöte 2021
fredagen den 26 mars kl 13.00 med uppkoppling med nätapplikationen Zoom
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.

Ändring av föreningens stadgar §11 om senaste datum för årsmöte.

15.

Motioner till årsmötet.

16.

Mötet avslutas.

Valberedningens förslag till styrelse för Uppsala Senioruniversitet 2021
Ordförande för ett år

Per Olof Osterman, omval

Ordinarie ledamöter för två år

Kristina Glimelius, omval
Eva Åkerblom, omval
Ingemar Åkeson, omval

Valda till 2022

Claes Leijon
Lars Nilsson
Eva Willén

Suppleanter för ett år

Christina Jutterström, omval
Niklas Rommel, omval

Revisorer

Stéphanie Ljungberg, Grant Thornton
Carin Forsström, Grant Thornton

Revisorssuppleant

Cecilia Johansson, Grant Thornton

Valberedning under 2020 har varit

Ulla Myhrman, sammankallande
Ulf Hansson
Göran Dalin

Program vid årsmötet: Jacke Sjödin
Kl 14 underhåller och intervjuas Jacke Sjödin av Christina Jutterström.

Foto Johan Wahlgren

Verksamhetsberättelse 2020
Höstens program erbjöd också möjlighet för deltagare i
vårens serier att kostnadsfritt delta i kvarvarande föreläsningar från vårterminen. Föreläsningarna genomfördes
som åtta filmade miniserier och ett webbinarium, d.v.s.
föreläsningar i Zoom med möjlighet att diskutera och
ställa frågor.

Året har präglats av covid-19-pandemin som också haft stora effekter på verksamheten vid Uppsala Senioruniversitet (USU). Ett bra program med
väl bokade serier och studiecirklar avbröts från
18 mars och så gott som alla fortsatta aktiviteter
under våren ställdes in. Trots pandemirestriktionerna kunde omkring 70 procent av höstens
planerade program erbjudas medlemmarna med
digitala lösningar och distansundervisning. Det
stora antalet filmade föreläsningar kunde genomföras framgångsrikt genom samarbete mellan
tekniker vid Missionskyrkan och Pingstkyrkan och
vårt filmteam. De 50 digitala studiecirklar som
startades med användning av e-mötestjänsten
Zoom fullföljdes alla och enkäter till deltagare
och cirkelledare visade att de fungerade över
förväntan. Mer än 400 medlemmar kunde fortsätta sina cirklar under hösten 2020 och många
medlemmar utbildades i användning av digitala
verktyg.
Antalet nya medlemmar ökade påtagligt i början på året,
sannolikt en effekt av uppmärksamheten kring 40-årsjubileet. Antalet medlemmar vid årets slut var 4,5 procent
högre jämfört med föregående år. Medelåldern var 75 år
och 66 procent kvinnor.
160 medlemmar var bosatta utanför Uppsala län, från
Lomma till Haparanda, från Fiskebäckskil till Visby och
Korsnäs, Finland.

Filmade föreläsningar

Under året såg 600 medlemmar en eller flera av jubileumsfilmerna från 2019 innan borttagandet i november
och 381 medlemmar har tittat på demofilmen med Ulf
Danielsson.
Fyra tisdagsföreläsningar på våren och sju på hösten
har filmats. Under våren dessutom fyra föreläsningar i
serien ”Tillståndet i världen”. Dessutom erbjöds alla medlemmar att under våren ta del av en filmad föreläsning i
serien Farsoter samt de tre avslutande föreläsningarna
i serien om Bellman på film. Farsotsföreläsningen sågs
av 380 medlemmar och antalet som såg de tre föreläsningarna om Bellman var sammanlagt 899 (dessa fyra
föreläsningar är ej med i tabellen).
Filmning av föreläsningarna vid höstens serier och
miniserier, sammanlagt omkring 70, har av vårt filmteam och de duktiga teknikerna vid Missionskyrkan
genomförts med nya flexibla lösningar. Föreläsningar har
filmats med föreläsare och ett begränsat antal åhörare
på plats, med åhörare på plats men föreläsaren på Zoom
med projicerad bild på väggen, eller utan åhörare med
föreläsaren på Zoom och där serieansvarig filmats i kyrksalen eller medverkat på Zoom. Och nästan alla filmer
har haft hög kvalitet! Allt detta har medfört att endast
enstaka föreläsningar har behövt ställas in.
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Antal cirklar

Diagrammet ovan visar åldersfördelningen bland medlemmarna.
Under pandemin fokuserade myndigheternas riktlinjer rörande
riskgrupper på gruppen 70+. Mer än 1 000 medlemmar är
yngre än 70år.

Serier och cirklar hade fler bokningar än tidigare år vid
vårens terminsstart och utbudet var ungefär av samma
omfattning som föregående år. Från 18 mars ställdes
alla föreläsningar in p.g.a. pandemin. Några cirkelledare
fortsatte sina cirklar på distans eller med handledning
via e-post.
På grund av pandemin blev höstens program i princip
digitalt. De filmade föreläsningarna på hösten hade dock
upp till 50 deltagare på plats i lokalen från terminsstarten till 18 november, då deltagande på plats inte längre
medgavs.

42

41

39

5 500 5 500 6 000 6 900 7 500 4 366

Antal bokade till
filmade serier

1,3% 0,3%
0,0%

37

133

152

106

440

494 1 849

161

166

172

152
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1 560 1 800 2 000 2 150 2 199 1 131

Antal bokade till
digitala cirklar

486

Antal deltagare i
tisdagsföreläsningar i lokal

3 830 3 840 4 282 4 471 4 700 1 666

Antal deltagare i
tisdagsföreläsningar på film

2 153 2 451

Tabellen ovan visar verksamhetsutvecklingen under de senaste
sex åren. Den filmade serien erbjöds från HT 2017. Det var en
tisdagsföreläsning mindre 2019 och fem färre 2020.
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Digital utveckling

i samband med cirklarna är viktig. I en sammanvägd
bedömning av hörbarhet, dialog, lärande och bekvämlighet svarar 67 procent av de 284 svarande deltagarna
att de föredrar träffar i lokal medan 17 procent föredrar
digitala cirklar, se diagrammet nedan.

Under flera år har utveckling av medlemmarnas digitala
kompetens och mognad stimulerats av senioruniversitetet. Det har skett genom tillägg av fler funktioner på
webbplatsen, t.ex. under Mina sidor där aktivitetsanmälning vid terminsstarten kan göras och medlemmen själv
väljer vilken fakturaform hen önskar. Det är också från
Mina sidor som filmer hämtas. Genom användandet av
SMS för påminnelser om t.ex. resor har mobilen och nu
senast mobilappen stärkt bruket av smartphones. Under
pandemin har aktuell och värdefull information förmedlats på startsidan, ofta med hänvisning dit från korta
meddelanden via föreningens mobilapp och med SMS.
Vid årets slut hade nästan 95 procent angivit e-postadress. Av dem som hade e-postadress valde 2,8 procent
att få pappersfaktura.
Föreningen har haft nytta av tidigare års arbete med
digital utveckling då föreläsningarna hösten 2020
erbjöds på film och alla studiecirklar på distans. De
cirkelledare som var positiva till att ställa upp i distansundervisning utbildades med hjälp av Folkuniversitetet
i Uppsala i användningen av Zoom, dels i maj, dels inför
kursstart. Cirkelledarna kallade i samband med kursstart de anmälda deltagarna till träning i gruppen.
Medlemmar i senioruniversitetet inbjöds till träning i
användning av Zoom vid fyra träningstillfällen i augusti.
Många deltog och vid ett tillfälle var 100 medlemmar
samtidigt uppkopplade. Sannolikt har erbjudna träningar bidragit till att alla cirklarna kunnat genomföras och
med få avhopp från deltagarna.
Digitala cirklar
Femtio cirklar startades och genomfördes på distans
under hösten med användning av Zoom. Enkäter till
deltagare och cirkelledare under november visade att de
fungerade över förväntan. Redovisning av enkätsvaren
har gjorts i Medlemsbladet och återfinns i rapport 24 i
arkivet på webbplatsen.
Åldersfördelningen bland deltagarna framgår av
diagrammet nedan. Den stämmer väl med åldersfördelningen bland föreningens medlemmar, se ovan. De två
äldsta är 87 år.
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Uppsala Senioruniversitets mobilapp
En förbättrad version av USU:s mobilapp släpptes för
installation på medlemmarnas mobiltelefoner i augusti.
Den nya versionen innehåller bland annat en möjlighet
att logga in i medlemssystemet och anmäla sig till aktiviteter via mobiltelefonen. Mobilappen har bland annat
genom sin möjlighet att visa biljetter, som blir gröna en
timme innan föreläsningen börjar, medfört en förenklad
kontroll vid inpassering samtidigt som den är en del i
Uppsala Senioruniversitets arbete med att spara papper
i enlighet med den under året fastställda miljöpolicyn.
Arbetet vid sekretariatet underlättas dessutom genom
att pappers- eller e-postbiljetter inte behöver skickas ut.
EU-projektet Senior´s Learning in the Digital Society
(SeLiD)
Det EU-finansierade projektet SeLiD startades senhösten 2019 tillsammans med sex andra europeiska
senioruniversitet. Dess syfte är att undersöka om och
hur man ska kunna bidra till att seniorer inte hamnar
vid sidan om den digitala utvecklingen. Projektet var
ursprungligen tvåårigt, men har på grund av pandemin
förlängts med ett halvår till våren 2022.
Projektet inleddes med en enkät som var gemensam
för samtliga deltagande senioruniversitet. Dess syfte var
att kartlägga behoven av utbildning och stöd. I Uppsala
delades enkäten ut i samband med en tisdagsföreläsning. Resultatet av den visade att 87 % ansåg sig ha
acceptabla eller mycket goda IT-kunskaper. De viktigaste ändamålen för IT-användandet var informationssökning, fotografering samt bankärenden. Till skillnad från
våra europeiska vänner angav merparten av de svenska
respondenterna att de inte kunde se några hinder alls
för den egna IT-användningen. Påpekas bör dock att
90 % av dem uppgav att de hade universitetsbakgrund.
Under hösten skickades en enkät till de USU-medlemmar som inte har någon angiven e-postadress i vårt
register. Svarsfrekvensen var god och resultatet av den
enkäten är under bearbetning. Nästa steg blir att tillsammans med SeniorNet Uppsala utarbeta kurser, som
vänder sig till de medlemmar som önskar att komma in
på det digitala spåret.
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Årsmöte

En ny ordförandekonferens arrangerades i november
med temat Öppnar digitala lösningar och distansundervisning för nya former av samarbete mellan senioruniversiteteten? Denna gång deltog 22 senioruniversitet
med 36 deltagare. Diskussionerna var givande och har
bidragit till att USU fått förfrågningar om att sälja filmade föreläsningar till andra senioruniversitet.

Vårkollegium och Höstsamråd

Deltagare i Zoomkonferens om digitala lösningar och möjliga
samarbeten

Externa kontakter

EFOS
USU är medlem i EFOS (European Foundation for Older
Students at the Universities) och har en ordinarie ledamot och en suppleant i dess styrelse.

Det planerade årsmötet i mars sköts upp på grund av
pandemin. Det hölls den 27 maj med åtta medlemmar
och tre resurspersoner på plats i kyrksalen i Missionskyrkan och med 64 medlemmar deltagande via Zoom.
Mötesordförande var Jan Fagius som närvarade fysiskt
och som assisterades som mötesledare för medverkande
på Zoom av intendenten vid Missionskyrkan, Ann-Louice
Norqvist. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2019
distribuerades till medlemmarna i Medlemsbladet nr 2.
Styrelsens bokslut fastställdes och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet. Sedvanliga val förrättades. Årsmötet
beslöt om oförändrad medlemsavgift, 250 kr, för år 2021.
Avgående suppleanten Kerstin Thelander avtackades.
Två motioner hade inkommit. En motion rörde Förtur
vid längre kurser och styrelsen fick i uppdrag att pröva
om reglerna rörande förtur i cirkelverksamheten bör
modifieras. Motion om Åhörarunderlag vid tisdagsföreläsningar avslogs med motivering att Tisdagsföreläsningarna filmas och missad information kan inhämtas där.
Både vårkollegium och höstsamråd ställdes in detta år.
Folkuniversitetet
Senioruniversitetet får sina statliga bidrag via Folkuniversitetet (FU). Samarbetet regleras med hjälp av ett
gemensamt grundavtal mellan FU och senioruniversiteten i Sverige, vilket kompletteras med lokalt upprättade
avtal. USU har ett gott samarbete lokalt med FU när det
gäller lokaler och vissa administrativa funktioner. USU
har vid höstens avstämning med FU lokalt förbundit sig
att på ett tydligare sätt på webbplats, i Medlemsbladet
och Programbladet markera att samverkan sker med
Folkuniversitetet.
Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, UPS
Uppsala Senioruniversitet är medlem i UPS och har två
medlemmar i styrelsen. UPS årsmöte ägde rum som
telefonmöte i september. UPS’ höstmöte samt ett par ordförandekonferenser ställdes in. UPS har tidigare drivit
Träffpunkten Storgatan 11 men kommunen tog över driften från 1 januari 2020. USU har lovats att få hyra lokaler
för studiecirklar till ungefär oförändrade villkor men p.g.a.
pandemin har ingen hyra varit aktuell efter 18 mars.
Nationell ordförandekonferens
USU har kontakter med övriga svenska senioruniversitet.
Ett nationellt samordningsmöte arrangeras vartannat
år. År 2020 var detta planerat att äga rum i Visby med
USU som medarrangör tillsammans med Senioruniversitetet på Gotland. Mötet sköts upp p.g.a. pandemin. Som
ersättning bjöd USU in till en digital nationell ordförande konferens med användning av Zoom. I konferensen i
september deltog 15 senioruniversitet med 21 uppkopplade deltagare samt Cecilia Palm, generalsekreterare
vid Folkuniversitetet. Vid konferensen rapporterade och
diskuterade deltagarna hur man hanterade verksamheten under vår och höst under pandemin.

Organisatorisk utveckling och arbetsgruppernas
verksamhet
Drygt 90 oavlönade funktionärer är engagerade i planering och administration av verksamheten. De har under
året varit organiserade i åtta arbetsgrupper. Om arbetsgruppernas uppgifter och ingående medlemmar kan
läsas under fliken Om USU på föreningens webbplats,
www.usu.se.
Sekretariat
Av sekretariatets 17 medlemmar, inklusive IT-stöd och
kassör, har fyra arbetat i 17–21 år, sju i 9–14 år och övriga i flera år, och med dessas erfarenhet har sekretariatet
kunnat hållas igång under pandemin.
Den 18 mars stängdes expeditionen. Sedan dess har
inga besökare tagits emot. Medlemmarna har nått oss via
telefonsvarare och e-post. Funktionärerna, varav de flesta
är 70–86 år, har läst e-post och lyssnat av telefonsvaren
hemifrån. En dryg handfull, förutom IT-stöd, har tillgång
till medlemssystemet i hemmet och har därifrån kunnat
sköta hantering av både medlemmar, aktiviteter och
inbetalningar. Post och utbetalningar har tagits om hand
på expeditionen några kvällar i veckan. Från medlemssystemet har också via e-post skickats ut information och
meddelanden om ändringar till medlemmarna, och korta
meddelanden via mobilappen. De som inte har uppgivit
e-postadress har fått brev eller blivit uppringda i akuta
fall. Några sekretariatsmedlemmar har möjlighet att hemifrån på webbplatsen lägga in alla ändringar som uppstår.
Alla sekretariatsmöten, drygt ett i månaden, har hållits via
Zoom. Utan IT-stöds digitalisering av verksamheten och
kontinuerliga problemlösning hade inte detta varit möjligt.
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Webbplatsen
Webbplatsen har under året fungerat utan anmärkning.
Användningen av smartmobiler ökar och vårt anmälnings- och bokningssystem är redan anpassat för små
skärmar (smartmobiler) och även webbplatsen
www.usu.se kommer att göras mera mobiltelefonvänlig
under nästa år.
USU mäter vilken typ av utrustning som används vid
besök på webbplatsen. Under år 2020 har den totala
användningen av webbplatsen ökat med någon procent
medan användningen av smartmobiler har ökat på
bekostnad av surfplattor.

översteg inte det av Folkhälsomyndigheten angivna
antalet för samling i samma lokal. I stället ökade antalet
personer som tog del av föreläsningarna på film till i
medeltal 252 personer per gång med ett maximum av
319. Motsvarande antal som tittade på filmade föreläsningar under våren var i medeltal 170.
Föreläsningsserier
Programmet för vårterminen 2020 hade planerats med
samma struktur och omfattning som för tidigare terminer, dvs. med ett brett spektrum av ämnen (till exempel
om svenska poeter, konst, textilier, musik, Bellman, studenthistoria, USA inför valet, universum, farsoter) inom
19 serier, vilka drog drygt 4 100 deltagare. När verksamheten den 18 mars stoppades pga. covid-19 hade
cirka 70 % av föreläsningarna genomförts. Planeringen
för serier till hösten hade då redan kommit långt. Under
de följande månaderna undersöktes dels möjligheten att
flytta kvarvarande delar av vårens program till höstterminen, dels om planerade serier kunde filmas och sedan
visas digitalt via webbplatsen, möjligen med begränsat
antal deltagare på plats.
Trots ett reducerat program har det under HT 2020
erbjudits ett brett utbud med 9 filmade serier med cirka
1 600 deltagare (om konst, textil, Verdioperor, Evert
Taube, rockmusik, Sidenvägarna, Japan, äventyrare,
farsoter). Nio miniserier med kvarvarande föreläsningar
från VT 2020 gavs i form av åtta filmade miniserier och
ett webbinarium.
Studiecirklar
Vårterminen 2020 startade med 85 cirklar varav 58
språkcirklar. Till dessa anmälde sig drygt 1100 deltagare. Sett över hela året har språkcirklarna inom de
moderna språken varit flest (engelska, franska, italienska, spanska och tyska), men det har också gått cirklar
inom latin, grekiska, ryska, nordsamiska och arabiska,
liksom om svenskan i förändring och skrivarstugor.
Ämnesområdena konst, litteratur, historia och musik
har behandlats i många cirklar (till exempel om heliga
Birgitta, Franciscus av Assisi, medeltiden, vad är konst,
musikhistoria, Beatles, rockhistoria, akvarellmålning).
Inom samhällsorienterande cirklar har man studerat
bland annat Uppsalas gatunamn, EU och Japan. Klimatforskning, fåglar vår resp. höst, floristik, mineralogi,
universum och gifter är andra exempel från repertoaren.
När cirklarna den 18 mars stoppades hade 60 %
genomförts. Några ledare och deltagare såg möjligheten att fortsätta digitalt, vilket ledde till att ett femtal
cirklar fortsatte via Zoom. Tidigt blev det också klart att
det inte skulle gå att anordna cirklar med fysisk närvaro
under HT 2020. Därför inriktades planeringen på att i
så stor omfattning som möjligt erbjuda cirklar via Zoom.
För att stimulera detta erbjöds såväl ledare som potentiella deltagare utbildning i att hantera cirklar digitalt.
Folkuniversitetets befintliga kompetens och möjlighet
att hjälpa till med Zoomlicenser underlättade övergången till digitaliserad undervisning. Ett par av USU:s egna
cirkelledare i språk medverkade i Zoomutbildningen.
Resultatet blev att programmet under HT 2020 omfat-
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Bildarkivet
Bidragen till bildarkivet har under 2020 begränsats till
ett fåtal bilder på grund av den pågående pandemin.
IT
Förutom löpande arbete med administration av olika
molntjänster som redaktionen och sekretariatet utnyttjar samt framtagning av 2019 års statistik över föreningens olika arrangemang har nedanstående aktiviteter
startats eller fullföljts:
Översynen av föreningsarkivet har återupptagits
efter ett längre uppehåll orsakat av dels pandemin, dels
bristande resurser. Syftet är bland annat att förenkla
arbetet med att överlämna vissa dokument till Folkrörelsearkivet.
Pandemin har inneburit att både möten, föreläsningar
och studiecirklar har börjat använda digitala verktyg.
Detta har krävt såväl utbildning som framtagning av
beskrivningar för hur verktygen skall installeras och
användas.
Tisdagsföreläsningar
Totalt har elva föreläsningar ägt rum med fyra under
våren och sju under hösten. Fyra föreläsningar under
våren inställdes från 18 mars och en under hösten med
anledning av coronapandemin. Två föredrag har haft
samhällsvetenskapliga teman, tre har behandlat litteratur, konst och musik, tre naturvetenskaper, tre inom
vardera medicin, språkvetenskap och religion. Deltagarantalet på de enskilda föreläsningarna under våren var i
medeltal 372. Största antalet, 442, drog en föreläsning
av Arne Jarrik om kunskapsmotstånd. Lika publikdragande var ett föredrag om Beethoven. Höstens föreläsningar som också ägde rum i Missionskyrkans kyrksal
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tade 61 cirklar med varierat innehåll, varav 50 startades
och genomfördes. Dessa fick 486 anmälningar av 422
unika deltagare.
Två av aktiviteterna skiljer ut sig från de vanliga cirklarna, nämligen kören Goldsingers som är vilande från
den 17 mars och jazzensemblen, som på eget initiativ
fortsatte, med anpassning till gällande råd för att minska
smittspridningen, till mitten av november.
Torsdagssalongen
Torsdagsalongerna anordnas kvällstid på Träffpunkten,
Storgatan 11. Ämnen och teman rör företrädesvis litteratur, historia samt vår egen tids samhälleliga utmaningar.
Efter framträdanden av skilda slag, följer förfriskningar
och tid för samtal och gemenskap. Under år 2020 kunde,
på grund av pandemin, endast en salong genomföras.
Den handlade om Gustaf Fröding i ord och ton.
AV-teknik
Arbetsgruppen för Audiovisuell teknik (AV-gruppen) har
under våren omfattat 18 personer och under hösten 17.
Alla som ansvarat för tisdagsföreläsningar och föreläsningsserier har under året fått teknisk assistans med den
AV-utrustning och teknik som används. Föreläsningarna
har under året utnyttjat lokaler i Universitetet, Slottsbiografen, Musicum, Missionskyrkan, Pingstkyrkan
och Ångströmlaboratoriet. Filmteamet har ansvarat för
videofilmning av de 11 tisdagsföreläsningarna plus en
föreläsningsserie. Filmteamet har också haft ett stort
ansvar för det välfungerande samarbetet med teknikerna i Missionskyrkan och Pingstkyrkan rörande höstens
många filmade föreläsningar inklusive uppladdning av
filmerna till webbplatsen.
Resor och studiebesök
År 2020 blev inget vanligt reseår. Resegruppen hann genomföra två teaterresor till Stockholm: Spelman på taket
och Katt på hett plåttak. När verksamheten stängdes ner
i mars var åtta endagsresor planerade på våren, varav två
till Kungliga slottet och Märta Måås-Fjetterström-utställningen. Opera på Skäret i slutet av augusti ställdes in av
arrangörerna på ett tidigt stadium och 2020 års opera
Turandot ska enligt planerna spelas i augusti 2021. En
höstresa till Wiij trädgårdar gjordes 5 september. Det
blev en fin solig och färgglad dag med 13 deltagare (inkl.
Bergsbrunnas eminente chaufför).

Internationell verksamhet
På grund av pandemin har många av internationella
gruppens aktiviteter skjutits fram eller genomförts digitalt. Således har möten med EFOS (European Federation
for Older Students at the Universities) skett digitalt.
Planer för utbyten med senioruniversiteten i Hamburg,
Tyskland och Chester, England var långt komna, men
inte möjliga att genomföra under 2020. Medlemmarna
i Internationella arbetsgruppen arbetar tillsammans
vidare med EU-projektet Senior´s Learning in the Digital
Society (SeLiD), se ovan.
Medlemsbladet och Programbladet
Senioruniversitetet ger årligen ut ett informations-/medlemsblad (periodisk tidskrift) som distribueras per post
till föreningens medlemmar och som är en av föreningens viktigaste informationskanaler.
Under 2020 har Medlemsbladet getts ut vid fem
tillfällen, tre under vårterminen och två under hösten.
Upplagan har varit ca 4 800 exemplar. Pandemin har
endast påverkat omfånget av Medlemsbladet nr 3 och
5. I Medlemsbladet presenteras ett urval av kommande
aktiviteter och/eller referat av föreläsningar, reserapporter och annat som äger aktualitet. Ansvarig utgivare är
föreningens ordförande. Redaktionen är sammansatt av
sju medarbetare, alla med publicistisk bakgrund/erfarenhet inom någon av de naturvetenskapliga, statsvetenskapliga, medicinska och humanistiska vetenskaperna.
Några av medarbetarna har utbildning och erfarenhet i
grafisk formgivning.
Redaktionen biträder också föreningens sekretariat
med redaktionellt arbete vid utgivning av årets Programblad. Programbladet gavs ut två gånger under året i anslutning till terminsstarterna tillsammans med Medlemsbladet nr 1 och 4. Bägge Programbladen trycktes med
fullt program innan de erbjudna aktiviteterna på hösten
reducerades med ca 30 procent.
För tryckning och porto för fem nummer av Medlemsbladet och två nummer av Programbladet uppgick
kostnaden till 60 kronor per medlem.
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Årsredovisning 2020

Styrelsen för Uppsala Senioruniversitet får härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2020.
Årsredovisningen omfattar
• Förvaltningsberättelse
• Resultaträkning
• Förslag till resultatdisposition
• Balansräkning

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten

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
med mera.
• att stimulera olika former av verksamhet som har en mer forskningsorienterad inriktning,
• att hålla kontakt med liknande organisationer inom och utom landet.

Styrelse

Styrelsen har från och med årsmötet den 29 maj 2020 utgjorts av:
Ordförande
Per Olof Osterman
Vice ordförande
Kristina Glimelius
Sekreterare
Eva Åkerblom
Kassaförvaltare
Ingemar Åkeson
Vice kassaförvaltare Claes Leijon
Ledamot
Lars Nilsson
Ledamot
Eva Willén
Suppleanter
Christina Jutterström,
Niklas Rommel, vice sekreterare
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden och har fattat två beslut per capsulam. Arbetsutskottet, bestående av ordföranden, sekreteraren och kassaförvaltaren, har under året beslutat i fem ärenden. Årets första tre möten
ägde rum med styrelsen samlad i lokal och de följande åtta har ägt rum digitalt med Zoom.
Revisorer har varit auktoriserade revisorerna Stéphanie Ljungberg och Carin Forsström, båda från Grant Thornton
samt revisorssuppleant Cecilia Johansson, Grant Thornton.
Valberedningen har bestått av Ulla Myhrman (sammankallande), Ulf Hansson och Göran Dalin

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Året har präglats av den pågående pandemin som har inneburit att verksamheten från mars månad huvudsakligen
har bedrivits digitalt. Många verksamheter och aktiviteter har inte varit möjliga att genomföra. Konsekvenser har
blivit kraftiga förändringar jämfört med föregående år i såväl intäkter som kostnader. Föregående års siffror inom
parentes.
Verksamhetsvolymen har minskat, intäkterna blev 4 019 tkr (5 559) och kostnaderna 3 461 tkr (5 565).
Medlemsavgifterna ökade till 1 166 tkr (1 114).
Balansomslutningen uppgår till 3 997 tkr (4 140).
Det egna kapitalet är 2 511 tkr (1 953), vilket innebär en soliditet på 63 (47) procent.

Flerårsöversikt
2020

2019

2018

2017

2016

2015

4 020

5 559

5 136

4 758

4 422

4 071

558

-6

331

-195

-421

261

2 511

1 953

1 959

1 628

1 833

2 273

63

47

50

52

51

60

4 678

4 476

4 329

4 026

3 800

3 485

Antal Serier

28

41

42

37

38

39

Antal Cirklar

146

172

166

161

152

133

Omsättning tkr
Resultat tkr
Eget kapital tkr
Soliditet %
Antal medlemmar
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Resultat och ställning

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande Resultat- och Balansräkning.

Resultaträkning

2020-01-01–
2020-12-31

2019-01-01–
2019-12-31

Intäkter
Medlemsavgifter

1 166 450

1 114 325

Övriga intäkter

2 853 160

4 444 806

Summa intäkter

4 019 610

5 559 131

Direkta kostnader föreläsningar och cirklar

-2 452 370

-3 391 913

Övriga externa kostnader

-1 008 980

-2 173 483

Summa kostnader

-3 461 350

-5 565 395

558 260

-6 264

0

0

558 260

-6 264

Kostnader

Rörelseresultat
Ränteintäkter
Årets resultat

Balansräkning

2020-12-31

2019-12-31

Tillgångar
Upplupna kostnader

24 375

0

Kassa/bank

3 972 242

4 140 310

Summa tillgångar

3 996 617

4 140 310

1 953 072

1 959 337

558 260

-6 264

2 511 333

1 953 072

343 577

1 034 257

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

10 229

4 579

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 131 478

1 148 401

Summa kortfristiga skulder

1 485 285

2 187 238

Summa eget kapital, avsättningar, skulder

3 996 617

4 140 310

Resultatdisposition
Medel att disponera:
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt

1 953 072
558 260
2 511 333

Förslag till disposition: 		
Balanseras i ny räkning

2 511 333				

Styrelsen föreslår att årets resultat 558 260 kr överförs i ny räkning

Not 1 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.

Not 2 Händelser efter räkenskapsårets utgång

Den pågående pandemin fortsätter att i väsentlig grad påverka föreningens verksamhet. Styrelsen arbetar aktivt för att
i möjligaste mån begränsa effekten och vidtar löpande åtgärder. Vårterminens verksamhet bedrivs, på samma sätt som
höstens, helt digitalt med ett nedbantat omfång.

10

Underskrifter
Uppsala 2021-02-16

Per Olof Osterman
Ordförande

Kristina Glimelius
Vice ordförande

Claes Leijon
Vice kassaförvaltare

Lars Nilsson

Eva Willén

Eva Åkerblom
Sekreterare

Ingemar Åkeson
Kassaförvaltare

Vår revisionsberättelse har avgivits den

2021

Stéphanie Ljungberg

Carin Forsström

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

11

UppsalaSenioruniversitet
Senioruniversitet
Uppsala
Bergsbrunnagatan11
Bergsbrunnagatan
75323
23Uppsala
Uppsala
753

En glimt från föreläsning i Levande jazzhistoria 11 februari
2021 på temat Arne Domnérus, en av den svenska jazzens
förgrundsgestalter. Här ser vi dagens gästartist Klas Lindquist
på altsaxofon (men även klarinett) tillsammans med dagens
föreläsare Ulf Johansson Werre, på flygel. Båda har tidigare
spelat tillsammans med Arne Domnérus.
Foto Sten Åke Bylund.

