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Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2017
Uppsala Senioruniversitet (USU) har fortsatt att växa.
Under 2017 tillkom 650 nya medlemmar och avgick 450.
Medlemsökningen netto var alltså 200. Ökningen ska ses
mot bakgrund av att Uppsala kommun per år växer med
mindre än 1 000 personer i åldersgruppen 65 år och äldre. Antalet medlemmar bosatta utanför Uppsala kommun
är drygt 300, varav 113 bor i andra län − en ökning med
35 personer från 2015.
Antalet medlemmar hösten 2017 var 4 026, varav 2 692
kvinnor och 1 334 män. Bilden nedan visar den snabba
medlemsutvecklingen under framför allt de senaste tio
åren.

dessutom en föreläsningsserie på våren och en på hösten
− med hög kvalitet. USU:s medlemmar har kunnat titta
på filmerna via webbplatsen www.usu.se. Serien ”Tillståndet i världen hösten 2017” övertecknades snabbt.
För första gången prövades möjligheten för medlemmar
att anmäla sig till enbart filmade föreläsningar av denna
serie, mot en något lägre avgift. Den filmade serien hade
hundra deltagare. Filmning av föreläsningar etablerades
2016 och bidrar sannolikt till att attrahera medlemmar
bosatta utanför Uppsala.
I bilden längst ner på sidan sammanfattas hur stor
andel av medlemmarna, kvinnor respektive män, som
deltog i olika aktiviteter under 2017. Det framgår av bilden att cirka 80 procent av både kvinnor och män deltog i
någon aktivitet.

Tisdagsföreläsningar, serier, cirklar, torsdagssalonger,
resor och studiebesök har som tidigare varit mycket
välbesökta. Antalet cirklar var 2017 högre än någonsin. Samtliga 16 tisdagsföreläsningar har filmats, och

I september ordnade USU en paneldebatt under rubriken ”Uppsalas snabba tillväxt – hot eller möjlighet”. Debatten erbjöds medlemmarna
kostnadsfritt och lockade
cirka 300.
I september hölls också ett
framtidsseminarium för
styrelsemedlemmarna som
grund för planering av den
framtida verksamheten. Vid
seminariet analyserades
förändringar i omvärlden och
konkurrerande aktiviteter
som skulle kunna påverka
verksamheten i USU, samt
styrkor och svagheter i den
egna organisationen. Vid
Höstsamrådet följdes vissa
områden upp i gruppdiskussioner.
EU-projektet Educational
Senior Network (EduSenNet) avslutades och avrapporterades under året. En
sammanfattande rapport på
svenska med fokus på insatserna från USU har utarbetats och publiceras i USU:s
rapportserie våren 2018.
Föreningens ekonomi är
god. Styrelsen beslutade 2014
om en ekonomisk plan enligt
vilken det egna kapitalet och
den onödigt höga soliditeten
ska minska. Den ekonomiska
utvecklingen i relation till
antalet medlemmar och aktiviteter framgår av tabellen på
nästa sida.

* Tisdagsföreläsningar och serien Tillståndet i världen.
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Femårsöversikt
Omsättning tkr

2013

2014

2015

2016

2017

3 113

3 347

4 071

4 422

4 758

-40

-84

261

-421

-195

2 096

2 012

2 273

1 833

1 628

65

60

60

51

52

2 826

3 000

3 485

3 800

4 026

33

39

38

37

122

133

152

161

Resultat tkr
Eget kapital tkr
Soliditet %
Antal medlemmar
Antal Serier
Antal Cirklar

127

rier, Resor och studiebesök, Internationell verksamhet,
Rapportserien, Sekretariatet, Webb-IT, AV-teknik samt
Redaktionen för Medlemsbladet.
En aktuell förteckning över medlemmar i arbetsgrupperna finns på webbplatsen www.usu.se.

Vårkollegium och Höstsamråd
Arbetsgruppen för serier och cirklar, cirkelledare samt
styrelsen samlas varje vår till ett kollegium. För cirkelledare är detta kollegium, enligt avtal med Folkuniversitetet, en obligatorisk utbildningsaktivitet.
Vårkollegiet den 3 mars 2017 samlade 46 deltagare.
På programmet stod bland annat föredrag av Stefan
Weinholz, rektorsutbildare på Uppsala universitet,
som pratade om gruppers utveckling. Maj Aldskogius
berättade om utfallet av medlemsundersökningen som
utförts inom ramen för EduSenNet, och Lasse Sunnås
informerade om bland annat en nyinköpt dokumentkamera.
I Höstsamrådet, som hölls den 10 november, deltog
50 funktionärer. Jan Ask, ordförande i Uppsala Pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS), informerade om
rådets aktiviteter och dess försök att påverka kommunens beslutsfattare i för äldre viktiga frågor. Ingemar
Åkeson redovisade de diskussioner som styrelsen fört
vid framtidsseminariet i september, samt kort om den
ekonomiska utvecklingen. Vid de efterföljande grupparbetena diskuterades styrelsens tankar om framtiden
och om förbättringar av USU:s verksamhet.

Styrelse
Styrelsen har från och med årsmötet den 10 mars 2017
utgjorts av:
Ordförande 		
Vice ordförande		
Sekreterare		
Vice sekreterare		
Kassaförvaltare		
Vice kassaförvaltare
Ledamot		
Suppleanter		

Per Olof Osterman
Lars Nilsson
Eva Åkerblom
Kerstin Thelander
Ingemar Åkeson
Claes Leijon
Britt-Louise Gunnarsson
Eva Willén, Ingrid Åberg

Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden.
Arbetsutskottet, bestående av ordföranden, sekreteraren och kassaförvaltaren, har under året beslutat i ett
ärende.

Externa kontakter

Revisorer har varit auktoriserade revisorerna Malin
Nyström och Tommy Helmerskog, båda vid revisionsbyrån Grant Thornton, och med Maria Haraldsson som
revisorssuppleant.

Senioruniversitetet får sina statliga bidrag via Folkuniversitetet. Under året upprättades ett gemensamt
grundavtal mellan Folkuniversitetet och senioruniversiteten i Sverige, vilket kompletteras med lokalt upprättade avtal.
Uppsala Senioruniversitet är medlem i Uppsala
Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) och har
två medlemmar i styrelsen: Brittmari Ekholm och Rune
Hedman. Representanter från Senioruniversitetet deltog
i UPS Årsmöte, UPS Höstmöte samt ett par ordförandekonferenser.
Uppsala Senioruniversitet har kontakter med övriga
svenska senioruniversitet. I september gjorde sekretariatet, ordföranden och kassaförvaltaren ett studiebesök
vid senioruniversitetet i Växjö.
USU är medlem i två internationella organisationer:
AIUTA (L’Association Internationale des Universités
du Troisième Age) och EFOS (European Federation of
Older Students at Universities). I båda organisationerna
har Senioruniversitetet ledamöter i styrelsen: Karin
Carlsson är ordinarie ledamot i AIUTA:s styrelse med
Carin Söderberg som suppleant, och Björn Odin är ordinarie ledamot i EFOS styrelse med Brittmari Ekholm
som suppleant.

Valberedningen har bestått av Gudmar Lönnerholm
(sammankallande), Ulla Myhrman och Margareta Sund.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 10 mars 2017 med drygt hundra
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 2017 skulle vara oförändrad,
250 kronor.
Avgående styrelseordföranden Britt-Louise Gunnarsson avtackades, liksom avgående styrelsemedlemmen
Ulla Myhrman. Årsmötets gäst var Petra Brylander, chef
vid Uppsala stadsteater, som höll en föreläsning med
titeln ”Teater är liv”.

Organisation
Närmare 90 funktionärer är engagerade i planering
och administration av verksamheten. Samtliga arbetar
ideellt. De är organiserade i följande nio arbetsgrupper:
Tisdagsföreläsningar, Studiecirklar och föreläsningsse-

Sekretariatet
Funktionärerna på sekretariatet, som också utgör Senioruniversitetets expedition, håller den dagliga kontak3

ten med medlemmarna via telefon, post och e-post, och
svarar på allehanda frågor. De handlägger medlemsanmälningar och anmälningar till aktiviteter samt faktureringar och inbetalningar i ett datorbaserat administrativt
system. De skickar biljetter, sköter diariet, tar hand om
inkommande fakturor och hjälper andra funktionärer
och lärare med utskick och lokalbokningar.
Flera har dessutom specialuppgifter. Några ingår i
Arbetsgruppen för resor och studiebesök, deltar i planeringen av sådana arrangemang, och sköter huvuddelen
av den administration som är förknippad med dessa.
Andra ansvarar för att det datoriserade föreningsarkivet
hålls aktuellt. Några skannar medlemskort vid tisdagsföreläsningarna. Studieledarna, som också är knutna till
sekretariatet, sköter administrationen av föreläsningsserier och studiecirklar.

fokuserats. Programmet har också innehållit serier om
kvinnofrågor (revolutioner i kvinnovärlden samt kvinnors hälsa) liksom serier om arkitektur och teknik.

Studiecirklar
Under året genomfördes 161 studiecirklar, 84 under
våren och 77 under hösten. Antalet deltagare i cirklarna
har under året varit cirka 2 000. Merparten av cirklarna har anordnats i moderna språk (engelska, franska,
italienska, spanska och tyska). Cirklar i engelska har
endast getts på avancerad nivå, men för övriga moderna
språk har cirklar erbjudits från nybörjarnivå till avancerad nivå. Språkcirklar har även anordnats i arabiska,
grekiska, kinesiska, latin, nordsamiska och ryska.
Ämnesområdena litteratur, konst och musik belystes
under året i 24 cirklar. Här gavs möjligheter att delta
i cirklar i musik, litteratur, akvarellmålning, teckning,
sång samt skrivarstuga. Inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet gavs under året cirklar om EU samt
under våren en cirkel om Estland och under hösten en
om Lettland. Inom det naturvetenskapliga och tekniska
området genomfördes 15 cirklar, bland annat om fåglar,
floristik, giftmord och miljöfrågor. Inom det naturvetenskapliga området fortsatte också cirklarna om universums gåtor.
Några cirklar har handlat om livsåskådningsfrågor,
och Uppsalakyrkors konst och historia har studerats på
plats i två cirklar.

Tisdagsföreläsningar
Det totala antalet tisdagsföreläsningar har varit 16, åtta
på våren och lika många på hösten. Det summerade
antalet besökare uppgick till 4 282 vilket är en ökning
med mer än 440 personer sedan verksamhetsåret 2016.
Medelantalet vid varje tillfälle har varit 267 besökare,
där särskilt ämnen med medicinsk, politisk/historisk eller naturvetenskaplig och dagsaktuell karaktär tilldragit
sig stort intresse.
Sex föreläsningar drog mer än 300 åhörare. Här kan
särskilt nämnas att ämnet som rörde klimatförändringar
drog en nästan fullsatt kyrksal i Missionskyrkan (425
personer). Andra ämnesområden som behandlats är
språkvetenskap, religion, kultur, idéhistoria, ekonomi
och juridik. En strävan har varit att få stor bredd på
föreläsningsämnena och därmed tillfredsställa många
intresseområden.
Alla tisdagsföreläsningar har videofilmats. Inspelningarna har fått goda vitsord och filmerna ses både av
personer som inte varit närvarande på föreläsningarna
och sådana som vill fördjupa sig ytterligare i det presenterade materialet.

Övriga arrangemang
Jazzensemblen har fortsatt att utvecklas under året.
Ingen nyintagning har skett. Vid sidan om filmserierna
har två storfilmer om Romarriket visats (Ben Hur och
Spartacus).
Torsdagssalongen startade som en del i Senioruniversitetets önskan att finna former för en mer socialt
inriktad verksamhet. Salongerna anordnas kvällstid på
Träffpunkt Storgatan 11. Efter framträdanden av skilda
slag följer förfriskningar och tid för samtal. Under 2017
gavs fyra välbesökta torsdagssalonger. Ämnena varierade: Uppsalas spexhistoria, diskussion om den liberala
demokratins framtid, Bob Dylans musik och poesi och
slutligen en litterär afton kring finsk poesi och kantelemusik.

Föreläsningsserier
Under året genomfördes 37 serier med drygt 6 000
deltagare. Utbudet av serier under året innefattade vad
vi kan kalla våra klassiska områden, det vill säga serier
om film, konst, litteratur och musik. Serier om händelseutvecklingen i olika delar av världen har under många
år funnits med i Senioruniversitetets programutbud, och
under 2017 belystes Kina. Att uppmärksamma jubileer
har också varit ett tema för serierna, och under 2017
handlade det bland annat om Finland 100 år som självständig nation och om reformationens 500-årsjubileum.
Dagsaktuella frågor har fokuserats i serierna ”Minnen
från maktens korridorer”, ”Mänskliga rättigheter” och
”Tillståndet i världen”. Serien ”Tillståndet i världen” erbjöds under hösten både som traditionell serie och som
enbart filmade föreläsningar.
Aktuell forskning har belysts i serien om DNA-analys
och genteknik liksom i den avslutande delen av serien
om den biologiska evolutionen. I en serie om järn har såväl ett medicinskt som ett naturvetenskapligt perspektiv

Rapportserien
Arbetsgruppen för rapportserien har under året arbetat
med att färdigställa rapport nr 21 med titeln ”Från Big
Bang till människa. En föreläsningsserie om den biologiska evolutionen”. Den serien gavs under tre terminer
från vårterminen 2016 till och med vårterminen 2017.
Rapporten publicerades först på webbplatsen i oktober
och delades sedan ut i tryckt form till alla funktionärer
vid Höstsamrådet i november. Medlemmar kan köpa
rapporten för 100 kronor.
Samtliga rapporter utgivna av Rapportgruppen har
skannats och kommer att finnas för nedladdning gratis
på webbplatsen under Arkiv – rapporter.
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Resor och studiebesök

Dessutom har AV-gruppen ansvarat för videofilmning
av alla tisdagsföreläsningar plus en föreläsningsserie,
samt uppladdning av filmerna till Internet.

Arbetsgruppen för resor och studiebesök har under året
genomfört 22 längre eller kortare evenemang med cirka
600 deltagare. Den längsta resan inom Sverige gick
till Dalsland. En resa till Wien i anslutning till serien
”Sekelskiftets Wien 1900” (höstterminen 2016) arrangerades i samarbete med Reseskaparna. Tre planerade
resor och studiebesök fick ställas in på grund av för få
anmälningar, nämligen till utställningen Tutankhamun,
till Helsingfors och till Scenkonstmuseet.
Trots lång bussresa gjordes en operatur till Karlstad
även 2017, denna gång för att se The Greek Passion i
skandinaviskt uruppförande. Opera på Skäret med Madama Butterfly blev en trevlig start på höstens utflykter.
Att medlemmarna är förtjusta i opera visar det faktum
att det gick att arrangera ytterligare fyra operabesök.
Under året har Thielska galleriet, Waldemarsudde och
Moderna museet fått besök. En resa till Nortuna gård
med dess Ostindiska museum och Tensta kyrka fick
dubbleras på grund av stort intresse. Resegruppen har
också anordnat två studiebesök inom Uppsala, nämligen en runstensvandring i Universitetsparken och en
geologisk rundvandring i Domkyrkan.
Alla resor har inte varit fulltecknade. Resegruppen
försöker skaffa sig en bild av vad medlemmarna vill
ha och till vilket pris. Tidpunkten för arrangemangen
spelar också en viss roll.

Internationell verksamhet
AIUTA har haft två styrelsemöten med åtföljande
konferens under 2017. Det första mötet ägde rum vid
Comenius Universitet i Bratislava i Slovakien. Temat för
mötet var ”Equal Learning Opportunities for the Elderly”. Deltagare från USU var Karin Carlsson och Carin
Söderberg. Karin Carlsson deltog i en paneldebatt om
”Equal Learning Opportunities for the Elderly”. Årets
andra styrelsemöte och konferens ägde rum i Bogota i
Colombia utan deltagande från USU.
EFOS har under 2017 haft två styrelsemöten, inklusive EduSenNet-möten. Det första ägde rum i Chemnitz
i Tyskland och det andra i Groningen i Nederländerna. Björn Odin och Brittmari Ekholm deltog i bägge
mötena. Dessutom deltog Maj Aldskogius i mötet i
Groningen.
Inom EFOS har arbetet med EU-projektet EduSenNet
(Educational Senior Network) fortgått och avslutats.
Uppsala Senioruniversitet har varit en av sju deltagande
organisationer. En särskild projektgrupp under ledning
av Björn Odin har arbetat med projektet inom USU.
Resultatet av EduSenNet-projektet har sammanställts
i publikationen ”Education for seniors in Europe”. En
rapport på svenska om främst den del som rör Uppsala
Senioruniversitet beräknas vara klar våren 2018.

Webbplatsen och anmälningssystemet
Webbplatsen (www.usu.se) och anmälningssystemet har
fungerat väl under året med undantag av anmälningsstarten i januari 2017. Den stora anstormningen av
medlemmar som ville anmäla sig till vårens aktiviteter
gjorde att väntetiderna blev långa. Överbelastningsproblemen har lösts genom ett inhyrt köhanteringssystem,
och i samband med höstens anmälningar fungerade allt
utan anmärkning.
För att minska arbetet på sekretariatet har e-post börjat användas i ökad omfattning för utskick av fakturor.

Medlemsbladet och Programbladet
Medlemsbladet kom under 2017 ut med fem nummer.
Tidningen utvecklades under året till både form och
innehåll. En nyhet var vissa mer övergripande artiklar
om serier, cirklar och övriga arrangemang, exempelvis
artikeln ”Torsdagssalonger ger mersmak” i nr 2 och
artikeln om jazzensemblen i nr 3. Programbladet distribuerades som bilaga till nr 1 och nr 4 av tidningen.
På novembermötet tog styrelsen beslutet att från och
med 2018 dra ner utgivningen av Medlemsbladet till
fyra nummer per år.

Bildarkivet på www.usu.se har kompletterats med ett
nytt album innehållande presentationer av styrelseordföranden och hedersmedlemmar. En ny flik ”Historik”
har även införts som beskriver föreningens historia
speglad i jubileumsrapporter.

Ekonomi
Verksamhetsvolymen har fortsatt att öka, omsättningen
blev 4 758 tkr (4 422 år 2016), en ökning med 7,5 procent jämfört med föregående år. Av detta är Medlemsavgifterna 1 002 tkr (953), en ökning med 5 procent.
Deltagaravgifterna för cirklar, föreläsningsserier och
kulturarrangemang uppgick till 3 560 tkr (3 267), en
ökning med 9 procent, vårterminens sänkta avgifter
till trots. Statsbidrag via Folkuniversitetet, bidrag från
kommunen och genom europeiskt samarbete uppgick
till 197 tkr (202).
Kostnaderna uppgick till 4 962 tkr (4 857). Av dessa
var de direkta kostnaderna (arvoden för cirkelledare
och föreläsare, lokalhyror, studiematerial) 3 680 tkr (3
341). De administrativa/föreningsgemensamma kostnaderna uppgick till 1 282 tkr (1 516). I detta belopp
ingår bl.a. kansliets kostnader, Medlemsbladet, AV- och

AV-teknik
Arbetsgruppen för Audiovisuell teknik (AV-gruppen)
har under året omfattat 16 personer. Målsättningen
har varit att alla som ansvarar för tisdagsföreläsningar
och föreläsningsserier ska få teknisk assistans med den
AV-utrustning som används.
Föreläsningarna har under året utnyttjat lokaler i Universitetet, Slottsbiografen, Musicum, Grönwallsalen och
Missionskyrkan, vilket inneburit att AV-teknikerna fått
lära sig att behärska flera helt olika system. Initiativ har
tagits för att säkerställa god hörbarhet i de salar som är
utrustade med hörslinga. Dessa åtgärder har till största
delen varit framgångsrika och uppskattade av åhörare
med hörselproblem.
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IT-kostnader, kostnader för årsmöte, kollegium, samråd
och arbetsgruppernas planeringsmöten samt föreningens
medlemsavgifter.
Balansomslutningen uppgår till 3 500 tkr (3 629). Det
egna kapitalet är 1 628 tkr (1 833), vilket innebär en
soliditet på 52 procent. Mot bakgrund av den låga risken
i verksamheten arbetar styrelsen fortsatt med inriktningen att successivt minska soliditeten.
Årets resultat efter finansiella intäkter är -195 tkr
(-420). Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny
räkning.
Samtliga siffror ovan är preliminära. Det fullständiga
bokslutet med reviderad Resultat- och Balansräkning
kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet den 23 mars
2018 och kommer att läggas ut på Senioruniversitetets
webbplats.

Balansräkning

2017

2016

5063

0

0

2 084

Länsförsäkringar Bank,
rörelse- och placeringskonto

3 495 205

600 248

Länsförsäkringar Bank,
fasträntekonto

0

3 026 236

3 500 268

3 628 567

Tillgångar
Upplupna kostnader
Uppluna ränteintäkter

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Eget kapital, balanserade överskott
Redovisat resultat

Resultat- och balansräkning 2017
Resultaträkning

2017

USU Stipendiefond

2016

Summa eget kapital

1 822 854

2 223 369

-194 640

-420 515

0

30 000

1 628 214

1 832 854

288 863

215 756

4 579

4 579

Kortfristiga skulder

Intäkter
Medlemsavgifter

1 002 045

Föreläsningar och cirklar

Leverantörsskulder

953 732

Övr. kortfristiga skulder

3 082 707

2 725 496

Övriga arrangemang

477 115

541 035

Skuld Folkuniversitetet

516 479

633 299

Bidrag och projekt

196 517

202 059

4 758 384

4 422 322

Förutbetalda avgifter
arrangemang

129 700

126 000

Förutbetalda medlemsavgifter

897 432

806 079

Övr. upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

35 000

10 000

Summa kortfristiga
skulder

1 872 054

1 795 713

Summa eget kapital,
avsättningar, skulder

3 500 268

3 628 567

Summa intäkter
Kostnader
Föreläsningar och cirklar

-3 239 962

-2 857 922

-440 107

-482 959

-79 662

-132 993

Medlemsblad

-307 014

-254 065

Administrativa kostnader

-895 187

-1 128 837

-4 961 932

-4 856 775

-203 548

-434 453

8 908

13 938

-194 640

-420 515

Övriga arrangemang
Samarbeten, internationellt och nationellt

Summa kostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Årets resultat

Styrelsen vill avslutningsvis tacka föreningsmedlemmarna för intresse, stöd och engagemang i verksamheten. Ett
särskilt tack riktas till alla de ideellt arbetande funktionärerna, vilkas insatser är en förutsättning för att verksamheten
ska fungera.
Uppsala i februari 2018
Britt-Louise Gunnarsson

Claes Leijon

Lars Nilsson

Per Olof Osterman

Kerstin Thelander

Eva Åkerblom

Ingemar Åkeson

Eva Willén

Ingrid Åberg

Revisorernas berättelse kommer att vara tillgänglig vid årsmötet.
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Senioruniversitetets avgående styrelse, från vänster Eva Willén, Ingemar Åkeson, Eva Åkerblom, Claes Leijon, Per Olof Osterman,
Lars Nilsson, Kerstin Thelander, Britt-Louise Gunnarsson och Ingrid Åberg.
Foto: Bengt Everitt

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
för Uppsala Senioruniversitet 2018
Ordförande för ett år

Per Olof Osterman, omval

Ordinarie ledamöter för två år

Claes Leijon, omval
Lars Nilsson, omval
Eva Willén, nyval

Valda till 2019

Kerstin Thelander
Eva Åkerblom
Ingemar Åkeson

Suppleanter för ett år

Ingrid Åberg, omval
Kristina Glimelius, nyval

Revisorer och revisorssuppleant

Presenteras vid årsmötet

Valberedning under 2017 har varit:

Gudmar Lönnerholm, sammankallande,
0722-271077,
Ulla Myhrman 018-505316,
Margareta Sund, 018-103144
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Dagordning

vid Uppsala Senioruniversitets årsmöte 2018 fredagen den 23 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.

Motioner till årsmötet

16.

Mötet avslutas

Program vid årsmötet
Kl. 13.00, före årsmötesförhandlingarna, spelar Senioruniversitetets egen jazzensemble.
Efter årsmötesförhandlingarna lyssnar vi på Camilla
Lundberg som är välkänd musikjournalist och musikkritiker i press, radio och TV. Hon kommer att föreläsa om
”Kvinnligt och manligt i klassisk musik”. Därefter bjuder
Uppsala Senioruniversitet på kaffe och tårta.

