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Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018
Föreningens ekonomi är god. Styrelsen beslutade 2014
om en ekonomisk långsiktsplan enligt vilken det egna kapitalet och den höga soliditeten successivt har minskats.
Den ekonomiska utvecklingen under året var dock starkare än förväntat. Tillströmningen av nya medlemmar
liksom deltagargraden blev högre än budgeterat. Det
egna kapitalet har därför ökat under året medan soliditeten i princip är oförändrad. Den ekonomiska utvecklingen i relation till antalet medlemmar och aktiviteter
framgår av tabellen nedan.

39-åriga Uppsala Senioruniversitet (USU) går in
i jubileumsåret 2019 med bibehållen kraft och
med fortsatt hög och efterfrågad verksamhet.
Medlemsantalet fortsätter att växa. Under 2018
tillkom 688 betalande medlemmar och avgick
385. Ökningen netto var alltså 303.
Antalet medlemmar 2018 var 4 329, varav 2 881 kvinnor
och 1 448 män. Antalet bosatta utanför Uppsala län var
135 − en ökning med 19 procent från 2017. Bostadsorterna är spridda från Helsingborg till Haparanda men
80 procent bor i angränsande län.
Tisdagsföreläsningar, serier, cirklar, torsdagssalonger,
resor och studiebesök har som tidigare varit mycket
välbesökta och utbudet ungefär av samma omfattning
som föregående år. Störst dragningskraft hade serien
”Tillståndet i världen” som gavs både på vår- och höstterminen och som övertecknades snabbt bägge terminerna
med ett par hundra medlemmar på reservplats.
Alla 16 tisdagsföreläsningarna utom en 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 två hundra deltagare på vårterminen
och 243 på höstterminen. I ett utvecklingsprojekt med
Senioruniversitetet Norrköping har tre filmade föreläsningar per termin visats där i biosalong som komplement
till eget program.
I bilden nedan sammanfattas hur stor andel av medlemmarna som deltog i olika aktiviteter under 2018 och
2017. Det framgår av bilden att cirka 80 procent deltog i
någon aktivitet. Största förändringen rör andel som sett
filmade föreläsningar, med kraftig ökning mellan åren.
Endast tre torsdagssalonger ordnades jämfört med fyra
år 2017.

Femårsöversikt

2014

2015

2017

2018

Omsättning tkr

3 347

4 071 4 422 4 758

5136

Resultat tkr
Eget kapital tkr
Soliditet %
Antal
medlemmar

-84

261

2016
-421

-195

331

2 012 2 273 1 833 1 628 1 959
60

60

51

52

50

3 000 3 485 3 800 4 026 4 329

Antal Serier

33

39

38

37

42

Antal Cirklar

122

133

152

161

166

Medlemmarnas användning av digitala medier ökar. Av
dem som var medlemmar vid årets slut hade 6 procent
inte angivit e-postadress. Ytterligare 2,5 procent hade
e-postadress men ville ha pappersfaktura.
Andelen nya medlemmar som har e-postadress ökar
stadigt. Av 2017 års nya medlemmar (66–88 år, median
75 år) var det 3,3 procent som inte angav e-postadress
och 2018 (68–91 år, median 79 år) var det endast
1,8 procent. För en snabb och effektiv kommunikation
med medlemmarna och minskat administrativt arbete
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Styrelse
Styrelsen har från och med årsmötet den 23 mars 2018
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
Eva Willén
Kristina Glimelius, Ingrid Åberg

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

och lägre portokostnader är digitaliseringsutvecklingen
viktig. Under flera år framåt behöver dock också brev
och telefon användas för kommunikationen.
Styrelsen beslutade i november, efter genomförd förstudie, att investera i framtagande av en mobilapp för USU.
Denna är tänkt att från början innehålla ganska enkla,
men för medlemmarna värdefulla funktioner. Startsidan
och menyn kan tänkas se ut som på bilden.

Revisorer har varit auktoriserade revisorerna Stéphanie Ljungberg och Carin Forsström, båda från Grant
Thornton samt revisorssuppleant Fredrik Agerson,
Grant Thornton.
Valberedningen har bestått av Gudmar Lönnerholm
(sammankallande), Ulla Myhrman och Margareta Sund.

Årsmöte

Möte med nya medlemmar genomfördes den 18
april. Vid styrelsens framtidsseminarium och höstsamråd 2017 framhölls att en av de viktigaste frågorna att
kartlägga är om dagens nyblivna pensionärer har annan
villighet att bidra som volontärer och om de har andra
förväntningar och önskemål rörande verksamheten
vid USU än tidigare generationer. 120 slumpvis utvalda medlemmar inbjöds till mötet. Trots inbjudan med
vanlig post och en påminnelse via mail tackade endast
15 av de 120 inbjudna ja, varav 12 kom till mötet.
Många värdefulla synpunkter framfördes dock av dessa
under de livliga diskussionerna. Inget talade för stora
generationsskillnader bland medlemmarna i ovanstående frågor och rekryteringen av nya volontärer har gått
mycket bra.

Handlingarna till årsmötet distribuerades detta år i särskild försändelse med post till medlemmarna. Årsmötet
hölls den 23 mars 2018 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 2018 skulle vara oförändrad,
250 kr. Avgående styrelseledamoten Britt-Louise
Gunnarsson avtackades. Årsmötet inleddes med ett
bejublat första offentligt framträdande av Senioruniversitetets jazzensemble. Årsmötets gäst var välkända Camilla Lundberg, som höll en föreläsning med
titeln ”Kvinnligt och manligt i klassisk musik”.

En s k återväxtgrupp har på styrelsens uppdrag arbetat under året. Även denna grupp bildades som resultat
av diskussioner vid föregående års framtidsseminarium
och med syfte att ta fram strategier och planering för
rekrytering av medarbetare på nyckelpositioner. Arbetet
med att minska sårbarheten har varit framgångsrikt i
alla arbetsgrupper.

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

EU-projektet Educational Senior Network (EduSenNet) avslutades och avrapporterades under 2017. En
sammanfattande rapport på svenska med fokus på insatserna från USU har därefter utarbetats och publicerats
2018 i USU:s rapportserie, nr 22.
Styrelsen beslutade i december att delta i ett nytt
EU-projekt rörande digitalisering under förutsättning att
Erasmus + medel beviljas och projektets utformning är
lämplig. Ett sådant projekt skulle kunna behandla några
av de problem som togs upp vid Höstsamrådet, se nedan.

Vårkollegium och Höstsamråd
Arbetsgruppen för serier och cirklar, cirkelledare samt
styrelsen samlas varje vår till ett kollegium. För cirkelledare är detta ett erbjudande och en utbildningsaktivitet
enligt avtal med Folkuniversitetet. Vårkollegiet den
9 mars 2018 samlade 48 deltagare. På programmet stod
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bland annat föredrag av Gillis Herlitz om ”Värderingar
kring år 1900 och år 2000”.
I Höstsamrådet, som hölls den 9 november, deltog
drygt 50 funktionärer. Temat för samrådet var samhällets digitalisering och äldres utanförskap på grund av
denna. Mötet inleddes med ett stimulerande föredrag av
Per Persson, IT-direktör vid Läkemedelsverket. Filmprojektets bakgrund och utveckling redovisades, liksom
styrelsens förslag att utveckla en mobilapp för USU. I de
efterföljande grupparbetena diskuterades vad USU kan
göra för de medlemmar som riskerar att hamna utanför
digitaliseringsutvecklingen. Styrelsen fick flera förslag
på hur USU skulle kunna stödja dem som vill komma
igång med dator, internet och smart telefon.

tivt 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 schemaläggning, lokalbokningar, programmanus och övrig administration av föreläsningsserier
och studiecirklar.

Tisdagsföreläsningar

Externa kontakter

Det totala antalet tisdagsföreläsningar har varit 16, åtta
på våren och lika många på hösten. I medeltal besöktes
varje föreläsning av 279 personer med ett minsta antal
av 119 och ett högsta av 430 stycken. Vid ett par av
föreläsningarna har besöksantalet således varit 10 % av
USU:s medlemskår. Det successivt stigande antalet besökande den sista 10-årsperioden kan, förutom av intresse
för själva föreläsningsämnena, också förklaras av det
stigande medlemstalet i USU. Deltagare på föreläsningarna kontrolleras genom skanning av medlemskort.
Ämnen som drar till sig särskilt stort besöksantal
(> 300) rör ofta samhällsvetenskap, naturvetenskap eller
medicin men också ämnen med lokalhistorisk anknytning. En strävan i val av föreläsningsämnen är att få en
spridning över flera ämnesområden som förutom de ovan
nämnda också gäller religion–historia, litteratur–konst–
musik, ekonomi–juridik och språkvetenskap. Under året
har alla föreläsningar med ett undantag filmats.

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.
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. Remissvar har lämnats från
Uppsala Senioruniversitet rörande förslag till program
för Uppsala kommuns kulturpolitik.
Uppsala Senioruniversitet har kontakter med övriga
svenska senioruniversitet. I maj deltog tre representanter
i det nationella samordningsmöte som arrangeras vartannat år och 2018 i Umeå. Fjorton senioruniversitet var
på plats, och mötet gav värdefull möjlighet att diskutera
och inhämta kunskap. Läget rörande USU:s filmprojekt redovisades och togs emot med stort intresse.
2020 ordnas mötet i Visby där USU är medarrangör.
I ett gemensamt möte i Norrköping med Senioruniversitetet Norrköping i februari deltog sju medlemmar från USU:s ledning och lika många från Norrköping.
I september gjorde sekretariatet ett studiebesök vid
Senioruniversitetet Borås.
USU har varit medlem i två internationella organisationer: AIUTA (L’Association Internationale des
Universités du Troisième Age) och EFOS (European
Federation of Older Students at Universities). USU
har varit medlem i AIUTA sedan 1980. Under året har
dock USU beslutat att utträda ur AIUTA, främst då
AIUTA vuxit till en världsomspännande organisation
med möten förlagda till fjärran platser. Medlemskapet i
EFOS fortsätter. USU har en ordinarie och en suppleant
i styrelsen.

Föreläsningsserier
Under 2018 har det genomförts 42 föreläsningsserier
med drygt 6 900 deltagare. Utbudet har omfattat en hel
del serier inom humaniora, som bl.a. har behandlat film,
konst, litteratur och musik (Wagner, Ramel, jazz, Min
musik). Bland serier med historiska aspekter kan nämnas serierna om medeltiden, renässansen, vallonerna,
år 1918 och gamla myter i nya skepnader. Många av serierna avhandlade både historien, litteraturen och konsten,
som exempelvis Nedslag i konsten, indisk textilkonst
samt svensk kyrklig textilkonst.
Svensk politik de senaste 150 åren belystes i en serie.
Största deltagarantalet har Tillståndet i världen haft.
Den har också erbjudits i en filmad version. Serien har
berört många av de aktuella konflikterna i världen, konflikter som också behandlades i serien Vilken fred vill vi
ha. Afrika diskuterades i serierna Afrika och Nilen. Våra
nationella minoriteter belystes i en egen serie. Serierna
om informationsteknologins och digitaliseringens betydelse har haft dagsaktualitet liksom Den kosmiska resan.
Serierna om gentekniken och andra medicinska framsteg
illustrerade utvecklingen inom hälso- och sjukdomsområdena, medan serierna om teknikhistoria och energi
tog upp hur vi löst konkreta praktiska problem i tillvaron.

Sekretariatet
Funktionärerna på sekretariatet, som också utgör
Senioruniversitetets expedition, håller den dagliga kontakten 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 administra-
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Studiecirklar

Resor och studiebesök

Under året genomfördes 166 studiecirklar med totalt
2 150 deltagare. En stor andel av cirklarna har anordnats i moderna språk (engelska, franska, italienska,
spanska och tyska) från nybörjarnivå till avancerad
nivå. Språkcirklar har även anordnats i arabiska, grekiska, latin, nordsamiska och ryska. En språkcirkel har behandlat det svenska språkets utveckling och förändring.
Flera språkcirklar har nu pågått i över 20 terminer!
Ämnesområdena litteratur, konst och musikhistoria belystes i 22 cirklar. I cirklarna gavs möjlighet att
fördjupa sig i musik, litteratur (bl.a. Selma Lagerlöf och
västafrikanska författare), akvarellmålning, teckning,
sång och eget författande. Inom det samhällsvetenskapliga området gavs cirklar om EU, Estland, Lettland,
Kina och Tanzania. Inom de naturvetenskapliga och
tekniska områdena gavs 16 cirklar bland annat om
fåglar, floristik, fossil, naturresurser ur energisynpunkt,
klimat, gifter, kosmos, medicinsk etik och medicinhistoria. Några cirklar har handlat om tro och vetande
genom tiderna, medeltida kyrkor och psalmer.

Året har som vanligt varit fullt av resor till teatrar,
operor och utställningar samt några lite längre resor.
Villa Akleja i Vaxholm besöktes av USU för första
gången 2 februari. Den blev så populär att den dubblerades en vecka senare. Nästan alla större museer i
Stockholmstrakten har besökts, t.ex. Waldemarsudde,
Millesgården, Liljevalchs, Artipelag och Moderna museet. Antalet deltagare skulle kunna utökas på nästan alla
museiresor men tyvärr har museerna själva begränsningar. Höstens besök på det nyrestaurerade Länsmuseet i Gävle var mycket uppskattat.
Operabesöken drar också. 2018 har dessa omfattat
My Fair Lady, Mozart vs Salieri (Folkoperan), Madama
Butterfly och Rigoletto. Till detta kommer en operaresa
till Oslo (Don Giovanni) med Reseskaparna i maj och
Opera på Skäret (Don Carlo) i augusti.
Förutom resan till Oslo har två resor till Florens
genomförts tillsammans med Reseskaparna, båda i anslutning till serien Renässansens Florens och Venedig.
Ytterligare två serieanknutna resor har gjorts, en med
Albin Geijer till Kina och en med Karl Johan Eklund till
vallonbruken i Uppland. Den sistnämnda var så uppskattad att det blir en repris i maj 2019. En julmarknadsresa till Krakow hanns med i december.
Några studiebesök i Uppsalas närområde har också
genomförts och en natur- och kulturresa till Åland i maj.

Övriga arrangemang
Jazzensemblen har nu spelat sex terminer. År 2018 var
ett livaktigt år med utökad repertoar. Ensemblen har
bestått av cirka 20 medlemmar varav fem vokalister och
med Ulf Johansson Werre som musikalisk ledare.

Webbplatsen och anmälningssystemet

Torsdagssalongen startade som en del i Senioruniversitetets önskan att finna former för en socialt
inriktad verksamhet. Salongerna anordnas kvällstid på
Träffpunkt Storgatan 11. Efter framträdanden av skilda
slag, följer förfriskningar och tid för samtal. Under år
2018 gavs tre torsdagssalonger med varierande ämnen.
De humanistiska humoristerna Hasse och Tage, det
självbiografiska författarskapets utmaningar och
Lennart Hellsings liv som poet och barnboksförfattare
har stått i centrum. Samtliga torsdagssalonger var fulltecknade (70 deltagare).

Jens Danielsson som varit webmaster i 13 år slutade den
30 juni. Ny webmaster och en biträdande webmaster
har tillsatts.
Webbplatsen har gjorts säkrare genom att data till
och från den krypteras. Tillgängligheten har varit god
utan några störningar under året. Ett arbete har påbörjats i syfte att göra den lättare att hitta i och att läsa
med smartphones.
Olof Wallenius, som tog fram formerna för USU:s
bildarkiv, har efter 13 år slutat. Ny bildarkivarie har tillsatts. Nya riktlinjer och anvisningar har tagits fram för
att anpassa Bildarkivet till EUs dataförordning GDPR.
Dessa finns tillgängliga på vår webbplats www.usu.se.
Mätningar av hur webbplatsen används har inletts
under året och syftar till att visa hur många som använder den och vilka delar som används mest respektive
minst. Mätningar under hösten inkl. anmälningsstart i
augusti gav följande resultat. Antal sidvisningar 66 099
st. Under anmälningsdagen den 23 aug visades sidor
10 222 ggr. De 10 mest visade sidorna samlade 80 % av
alla sidvisningar.
IT. Anmälningssystemet har fungerat bra under året
och förbättringar sker efterhand som behov och möjligheter uppkommer. I ökande grad används e-post för
utskick av fakturor och biljetter. Nytt för året var att
även förnyelsefakturorna skickades ut med e-post. Arbete pågår med att utveckla en app som bl.a. kommer att
ersätta pappersbiljetterna, visa vad man anmält sig till,
var och när nästa föreläsning äger rum med mera. För

Rapportserien
Arbetsgruppen för rapportserien har under året färdigställt den internationella gruppens rapport nr 22
Utbildning på äldre dagar. En sammanfattning av
Uppsaladelen av EU-projektet Educational Senior
Network (EduSenNet) med några internationella jämförelser. Den går att ladda ner på USU:s webbplats och
finns att köpa i tryckt form för 100 kr. Planläggningen
av en jubileumsrapport inför USU:s 40-årsjubileum
hösten 2019 har påbörjats.
I samråd med gruppen har styrelsen beslutat lägga
ner arbetet med tematiska rapporter, då intresset för
dessa varit litet. I stället ska USU:s verksamhet löpande
dokumenteras i Medlemsbladet. Det innebär en ytligare
men bredare dokumentation av intressanta föreläsningar, serier och cirklar. Medlemmarna i arbetsgruppen
har därför under året även medverkat med texter till
Medlemsbladet.
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medlemmar. Dess status som periodisk tidskrift innebär
momsbefrielse, en väsentlig ekonomisk förutsättning.
Dess produktionskostnad har varit 6.50 kr/ex (inklusive
porto, exklusive arbetskostnad – ideellt – arbete, bildrättigheter m.m.). Medlemsbladet har samdistribuerats
med Programbladet.
Föreningens ordförande har varit ansvarig utgivare.
Redaktionen har bestått av sju personer vilka alla
besitter en bred kompetens vad gäller skrivande, grafisk
formgivning och fotografering. Vid behov har externa
skribenter anlitats och tillfälligt knutits till redaktionen.

dem som av olika skäl inte använder smartphones eller
dator kommer utskick m.m. att fortsätta som tidigare.
En översyn av rutinerna har skett med anledning av
den nya dataskyddsförordningen GDPR och en integritetspolicy finns upplagd på webbplatsen under Om USU.

AV-teknik

Arbetsgruppen för Audiovisuell teknik (AV-gruppen)
har under året omfattat 17 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, biografen Spegeln, Musicum,
Grönwallsalen, Missionskyrkan och Ekonomikum, vilket
inneburit att AV-teknikerna måste 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.
Dessutom har AV-gruppen ansvarat för videofilmning
av alla tisdagsföreläsningar plus en föreläsningsserie,
samt uppladdning av filmerna till internet och Senioruniversitetets webbplats www.usu.se.

Ekonomi
Verksamhetsvolymen har fortsatt att öka, omsättningen
blev 5 135 tkr (4 758), en ökning med 8 procent jämfört
med föregående år. Av detta är Medlemsavgifterna 1 091
tkr (1 002), en ökning med 9 procent. Deltagaravgifterna
för cirklar, föreläsningsserier och kulturarrangemang
uppgick till 3 880 tkr (3 560) en ökning med 9 procent.
Kostnaderna uppgick till 4 807 tkr (4 962). Av dessa
var de direkta kostnaderna (arvoden för cirkelledare och
föreläsare, lokalhyror, studiematerial) 3 604 tkr (3 680).
De administrativa/föreningsgemensamma kostnaderna
uppgick till 1 203 tkr (1 282).
Balansomslutningen uppgår till 3 896 tkr (3 500). Det
egna kapitalet är 1 959 tkr (1 628), vilket innebär en
soliditet på 50 (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 331 tkr
(- 195). 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 22 mars
2019 och kommer att läggas ut på Senioruniversitetets
webbplats www.usu.se.

Internationell verksamhet

EFOS (European Foundation for Older students) har haft
två styrelse- och medlemsmöten under år 2018. Det
första ägde rum i London i april. Värdar för mötet var
”The Third Age Trust, U3A National Office”, huvudorganisationen för senioruniversiteten i Storbritannien.
Årets andra möte ägde rum i oktober i Bratislava, Slovakien. Mötet ägde rum i Comenius universitet, avdelningen för vuxenutbildning. Björn Odin, som också är vice
ordförande i EFOS, deltog i båda mötena.
Utbyten. Två utbyten har genomförts under året, det
ena med Vannes i Bretagne, Frankrike och det andra
med Lignano i norra Italien. En grupp om 16 personer
från Vannes besökte Uppsala under en vecka i juni och
återbesök av den svenska gruppen skedde i september.
Likaledes besökte en grupp om åtta medlemmar från
senioruniversitetet i Lignano Uppsala i maj med återbesök av den svenska gruppen i september.

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 m.m,

Övrigt. Under våren lämnade Maj Aldskogius Internationella arbetsgruppen efter åtta år som ordförande
och därefter som vanlig medlem. Totalt har Maj deltagit i
arbetsgruppen i 16 år. Maj har också varit en aktiv
medlem i projektgruppen för Edu-Sen-Net-projektet.
Vad gäller övrigt som rör AIUTA och EFOS hänvisas till
inledningsavsnittet ovan.

– att stimulera olika former av verksamhet som har en
mer forskningsorienterad inriktning,
– att hålla kontakt med liknande organisationer inom
och utom landet.
Resultat och ställning. Föreningens resultat och
ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkning.

Medlemsbladet och Programbladet

Information om Uppsala Senioruniversitetets verksamhet
delges föreningens medlemmar (förutom via hemsidan)
även genom Medlemsbladet vars upplaga under 2018
uppgått till 4 800 ex/nummer.
Medlemsbladet är en periodisk tidskrift som ges
ut fyra gånger per år och postdistribueras till USU:s

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.
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Femårsöversikt

2014

2015

2017

2018

Balansräkning

Omsättning tkr

3 347

4 071 4 422 4 758

5136

Tillgångar

Resultat tkr
Eget kapital tkr

-84

261

2016
-421

-195

60

60

51

52

2017

7 157

5 063

0

0

3 889 282

3 495 205

0

0

3 896 439

3 500 268

Upplupna kostnader

331

Uppluna ränteintäkter

2 012 2 273 1 833 1 628 1 959

Soliditet %

2018

Länsförsäkringar Bank, rörelse- och placeringskonto

50

Länsförsäkringar Bank,
fasträntekonto
Summa tillgångar

Uppsala Senioruniversitet Resultat- och
balansräkning 2018
Resultaträkning

Eget kapital, avsättningar och skulder

2018

2017

Medlemsavgifter

1 090 591

1 002 045

Eget kapital, balanserade
överskott

Föreläsningar och cirklar

3 411 849

3 082 707

Övriga arrangemang

469 822

477 115

Redovisat resultat

Bidrag och projekt

163 401

196 517

5 135 663

4 758 384

-3 176 672

-3 239 962

-427 395

-440 107

-55 026

-79 662

Medlemsblad

-194 696

-307 014

Administrativa kostnader

-953 229

-895 187

-4 807 020

-4 961 932

328 643

-203 548

2 479

8 908

331 123

-194 640

Eget kapital

Intäkter

Summa intäkter

Övriga arrangemang
Samarbeten, internationellt
och nationellt

Summa kostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Årets resultat

1 822 854

331 123

-194 640

1 959 337

1 628 214

259 396

288 863

4 579

4 579

Skuld Folkuniversitetet

652 771

516 479

Förutbetalda avgifter
arrangemang

138 830

129 700

Förutbetalda medlemsavgifter

851 525

897 432

Övr. upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

30 000

35 000

Summa kortfristiga skulder

1 937 102

1 872 054

Summa eget kapital,
avsättningar, skulder

3 896 439

3 500 268

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Kostnader
Föreläsningar och cirklar

1 628 214

Övr. kortfristiga skulder

Uppsala Senioruniversitet 2018
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 2019
Claes Leijon

Lars Nilsson

Per Olof Osterman

Kerstin Thelander

Eva Willén

Eva Åkerblom

Ingemar Åkeson

Kristina Glimelius

Ingrid Åberg

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse kommer att vara tillgänglig vid årsmötet.
Stéphanie Ljungberg

Carin Forsström
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Fredrik Agerson

Dagordning
vid Uppsala Senioruniversitets årsmöte 2019 fredagen den 22 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

Förslag till styrelse för Uppsala Senioruniversitet 2019
Ordförande
för ett år

Per Olof Osterman, omval

Revisorer

Stéphanie Ljungberg, Grant Thornton,
Carin Forsström, Grant Thornton

Ordinarie
ledamöter för
två år

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

Revisorssuppleant

Cecilia Johansson, Grant Thornton

Valda till
2020

Claes Leijon
Lars Nilsson
Eva Willén

Valberedning
under 2018
har varit:

Gudmar Lönnerholm,
sammankallande,
Ulla Myhrman
Margareta Sund

Suppleanter
för ett år

Niklas Rommel, nyval
Kerstin Thelander, tidigare ordinarie

Program vid årsmötet
Kl. 13.00, före årsmötesförhandlingarna, spelar
Senioruniversitetets egen jazzensemble.
Efter årsmötesförhandlingarna lyssnar vi på ett föredrag av
Michail Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi vid Högskolan
Dalarna, med titeln Tunga vikter för lättare ålderdom.

Michail Tonkonogi har utformat träningsmetoder som passar seniorer som upptäcker hur krafterna avtar snabbt och
vill satsa på att bli starkare och friskare.
Metoderna används i träningsgrupper
över hela landet.
Därefter bjuder Uppsala Senioruniversitet på kaffe och tårta.

