Medlemsbladet
Uppsala Senioruniversitet

Årgång 44 nr 2

Mars 2022

Handlingar till årsmötet 22 april 2022
Uppsala Senioruniversitet
Org.nr. 81 76 02-4969

Dagordning för årsmötet

3

Verksamhetsberättelse

4

Årsredovisning

9

Förslag till styrelse

11

Resor och studiebesök

12

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

Landsort. Foto Mia Virving.

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!
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2021 – ett år med flexibla
lösningar!

Vår förhoppning om att pandemin snabbt
skulle dra förbi infriades inte. Under året påverkades verksamheten av slutet av en andra
våg, en ny tredje och en fjärde våg som ännu
inte helt klingat av. Framför allt påverkades
vår verksamhet under våren då vårt program i princip genomfördes helt digitalt med
filmade föreläsningar och cirklar via Zoom.
Under höstterminen genomfördes flertalet aktiviteter i lokal med begränsning av
antalet deltagare och filmade föreläsningar.
Våra socialt mycket uppskattade aktiviteter drabbades förstås särskilt hårt
av den pågående smittspridningen och reseverksamheten kunde genomföras
i begränsad omfattning endast på hösten, ingen kvällssalong arrangerades
under året och kören Goldsingers ställdes in. Styrelsen gläder sig åt att ett
omfattande program trots allt har kunnat genomföras.
Antalet medlemmar minskade jämfört med föregående år med närmare 20 procent och andelen av medlemmarna som deltog i aktiviteterna
minskade också. Trots det är ekonomin fortsatt stark. Fler kommer säkert
att söka sig till senioruniversitetet om förhållandena i omvärlden normaliseras, även om det tar tid.
De osäkra planeringsförutsättningar som rått under året och de många
flexibla lösningar som varit nödvändiga för att genomföra vårt program
har krävt stort engagemang av hela vår organisation. Ett stort tack för de
fantastiska insatser som gjorts av alla våra volontärer i de olika arbetsgrupperna! Vårt gedigna program under pandemin har väckt uppmärksamhet vid
andra senioruniversitet och många föreläsningar har också delats med dem.
För den höga kvaliteten har vi serieansvariga, cirkelledare, vårt filmteam
samt teknikerna i Missionskyrkan att tacka! Styrelsen vill även tacka föreningsmedlemmarna för deras intresse, stöd och engagemang i verksamheten.
Pandemin är inte över men det är roligt att vi nu för första gången på tre
år kan hålla årsmötet i Missionskyrkan den 22 april. Det ger också möjlighet
att på nytt inrama mötet med underhållning och ett avslutande gemensamt
kaffe med tårta!
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).
Varmt välkomna att delta i årsmötet 2022!
Per Olof Osterman
Ordförande

Nästa nummer 3 2022
utkommer 5 maj
Manusstopp 18 mars

Senioruniversitetet i samverkan med
Folkuniversitetet/Kursverksamheten
vid Uppsala universitet
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Dagordning vid Uppsala Senioruniversitets årsmöte 2022
fredagen den 22 april kl 12.30 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. Ändring av föreningens stadgar §2 om föreningens ändamål, se www.usu.se.
15. Ändring av föreningens stadgar §9 om antal revisorer, se www.usu.se .
16. Ändring av föreningens stadgar §12 om senaste datum för motioner, se www.usu.se
17. Motioner till årsmötet.
18. Mötet avslutas.

Program vid årsmötet:

Kl 12.30, före årsmötesförhandlingarna, spelar Senioruniversitetets egen jazzensemble ledd av Ulf
Johansson Werre.
Efter årsmötesförhandlingarna lyssnar vi till ett föredrag av OD’s dirigent Cecilia Rydinger om Hur man
bygger en körklang. Ett antal körmedlemmar i dagens OD medverkar. Därefter bjuder Uppsala Senioruniversitet på kaffe med tårta.

Vid funktionärsträffen
1 oktober 2021 höll Cecilia
Rydinger ett föredrag om
konsten att dirigera en
manskör och åtta OD:ister
demonstrerade.
Foto Inger Hammer.

Foto Johan Wahlgren

Verksamhetsberättelse 2021
na utom fyra genomfördes digitalt på våren. 60 av de 67
cirklarna på hösten genomfördes i lokal, övriga helt eller
delvis digitalt.

Covid-19-pandemin pågick under hela året och
fick stora effekter på medlemsantal och verksamhet vid Uppsala Senioruniversitet (USU). Antalet
medlemmar sjönk med nästan en femtedel.
Vårens program hade en omfattning och struktur
som mycket liknade höstens 2020 med filmade
föreläsningar utan åhörare på plats och ett femtiotal studiecirklar som startade och genomfördes
med användning av Zoom. Den låga smittspridningen under hösten medgav genomförande av
ett nästan normalt program men för serierna
med vissa begränsningar av antalet deltagare på
plats och med filmning av flertalet serier. 90 %
av cirklarna genomfördes i lokal, övriga helt eller
delvis digitalt. Det stora antalet filmade föreläsningar under året kunde genomföras framgångsrikt genom samarbete mellan tekniker vid
Missionskyrkan och vårt filmteam. Många filmade
föreläsningar såldes under året till andra senioruniversitet.
För första gången på 17 år bröts en stadig tillväxt av
antalet medlemmar. Antalet medlemmar minskade med
18 procent jämfört med året innan. Ålderssammansättningen av kvarvarande medlemmar påverkades inte. Den
äldsta medlemmen var 105 år och medelåldern omkring
75 år med 2/3 kvinnor.
Inte bara medlemsantalet minskade. Även andelen av
medlemmarna som deltog i olika aktiviteter minskade,
totalt med omkring 20 procent. Jämfört med före pandemin är andelen som ser filmade föreläsningar dock
betydligt högre.
123 medlemmar var bosatta utanför Uppsala län, en
minskning med 23 procent jämfört med föregående år.
Detta trots det kraftigt ökade utbudet av aktiviteter som
kan följas via internet.
Vårens program var i princip helt digitalt med 9 filmade serier och en som ett webbinarium utan deltagare på
plats. Lättnad i pandemin gjorde att flertalet serier under
hösten, varav 13 filmades, kunde ha många deltagare på
plats. I Missionskyrkans kyrksal medgavs 250 deltagare
men salen var i regel inte så välfylld och i genomsnitt
deltog uppskattningsvis för flertalet serier 50–60 procent
i lokal av de som bokat sig på plats. Alla 50 studiecirklar-

Filmade föreläsningar

Filmning av årets föreläsningar, sammanlagt 154, genomfördes av vårt filmteam och teknikerna vid Missionskyrkan med flexibla lösningar. Föreläsningar filmades
både med föreläsare på plats och med föreläsaren på
Zoom, med eller utan deltagare i lokalen. Filmerna höll
genomgående hög kvalitet och endast enstaka misslyckades. Andra senior/pensionärsuniversitet köpte 29 filmade
föreläsningar på våren och 29 på hösten.

Digital utveckling

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 via
Mina sidor som filmer kan visas. 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 drygt 95 procent angivit e-postadress. Av
dem som hade e-postadress valde 2,9 procent att få pappersfaktura. Omkring 200 medlemmar har under 2021
anmält sig till en självstudiekurs i Officeprogram vilken
USU inköpt av Aktiv.se till kraftigt nedsatt pris.
Digitala cirklar
Under året startades och genomfördes totalt 53 studiecirklar på distans med användning av Zoom. Som förra
årets enkät visade föredrar visserligen majoriteten av
deltagarna och cirkelledarna cirklar i lokal, men en stor
andel önskar cirklar på distans och som även under
normala förhållanden önskar det alternativet. Det vore
därför angeläget att kunna erbjuda s.k. hybridcirklar
med både deltagare på plats i lokal och på distans. Detta
förutsätter dock träning och bra utrustning och är ett
utvecklingsarbete kommande år.
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utvecklare, Träffpunkter samt Innovationsledare. Vid
mötet beskrevs översiktligt SeLiD-projektets arbete med
kartläggning av risker för utanförskap och metoder för
att bedriva kurser för seniorer som finns i riskgruppen.
Kommunen är intresserad av samarbete kring olika
konkreta åtgärder för att minska seniorers digitala
utanförskap.

Uppsala Senioruniversitets mobilapp
Den nya versionen innehåller bland annat en möjlighet
att logga in i medlemsystemet 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 inpasserings Samtidigt är appen 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 biljetter inte behöver skickas ut till dem som
installerat mobilappen och att pappersbiljetter bara
skickas ut till ett fåtal som av olika anledningar vill ha
biljetter via brev.

Årsmöte

Årsmötet hölls via Zoom den 26 mars med drygt 60
deltagare. Mötesordförande var Kristina Glimelius.
Verksamhetsberättelse och bokslut för 2020 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 2022. Ett
andra beslut om stadgeändring § 11 rörande senaste
datum för årsmötet fattades. Datum har därmed flyttats
från 31 mars till 31 maj. Inga motioner hade lämnats.

EU-projektet Senior´s Learning in the Digital Society
(SeLiD)
Det EU-finansierade projektet SeLiD inleddes hösten
2019 och var planerat att avslutas två år senare. På
grund av pandemin förlängdes det till våren 2022.
Internationella arbetsgruppen deltar i detta projekt tillsammans med sex andra europeiska senioruniversitet.
Projektets syfte är att bidra till att seniorer inte hamnar
vid sidan om den digitala utvecklingen.
Det gångna året har i samarbete med SeniorNet
genomförts tre kurser i iPhone-användning. Kurserna
har omfattat 12 timmar och vardera haft fem deltagare.
Resultatet har varit mycket positivt.
På initiativ av USUs ordförande har kontakter tagits
med Uppsala kommun för att diskutera ett eventuellt
samarbete kring frågor om äldres digitala utanförskap.
I december ägde ett möte rum med representanter för
Äldrevänlig kommun, Äldreombudsmannen, Välfärds-

Vårkollegium och Höstsamråd

Arbetsgruppen för serier och cirklar, cirkelledare samt
styrelsen samlas varje vår till ett kollegium. För cirkelledare är detta en utbildningsaktivitet enligt avtal med
Folkuniversitetet. Vårkollegiet ställdes in på våren och
ett kollegium ordnades i stället i oktober. På programmet stod bland annat föredrag av Svante Agnestig,
Campus Gotland, om ”Inkluderande Zoom-möten”. Vid
mötet deltog 50 personer.
Till Höstsamrådet i oktober inbjöd styrelsen våra
oavlönade funktionärer till gruppvisa diskussioner med
huvudtemat ” Så bygger vi ett starkt senioruniversitet
för 2020-talet”. Diskussionerna var livliga och många
bra förslag dokumenterades. Samrådet samlade 65 deltagare. Mötet arrangerades också som uppmuntran och
ett tack för alla engagerade insatser som utförts under
svåra förhållanden under pandemin och hölls därför
i vacker omgivning på Johannesbergs slott och med
inslag av underhållning av hög kvalitet.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Antal medlemmar 3 800 4 026 4 329 4 476 4 678 3 824
Antal Serier
Antal bokade till
serier i lokal

38

42

41

39

27

60plus Mässan i november

5 500 6 000 6 900 7 500 4 366 3 157

Antal bokade till
filmade serier
Antal cirklar

37

152

106

440

494 1 849 1 758

161

166

172

152

119

Antal bokade till
cirklar i lokal

1 800 2 000 2 150 2 199 1 131

830

Antal bokade till
digitala cirklar

486

515

Antal deltagare i
tisdagsföreläsningar i lokal

3 840 4 282 4 471 4 700 1 666 1 087

Antal deltagare i
tisdagsföreläsningar på film

2 153 2 451 4 030

Seniormässan arrangerades för första gången sedan
2019, denna gång i Fyrishovs lokaler. USU inbjöds av
Uppsala kommun att, tillsammans med nio andra föreningar i kommunen, gratis ställa ut i ett av kommunen
hyrt ”föreningstorg.” Kommunens syfte var att ”stärka
hälsa och välbefinnande hos äldre genom engagemang i
föreningslivet.”
Förutom information till besökare vid montern fick
föreningarna också tillfälle att framträda med kort
information till mässbesökarna från ett par uppbyggda scener. Många besökare stannade vid föreningens
monter och var intresserade av senioruniversitetets
verksamhet.

Externa kontakter

USU har samarbete både lokalt, nationellt och internationellt.
Folkuniversitetet
Senioruniversitetet får sina statliga bidrag via Folkuniversitetet (FU). Samarbetet regleras med hjälp av ett
gemensamt grundavtal mellan FU och senioruniversite-

Tabellen ovan visar verksamhetsutvecklingen under de senaste
sex åren. En filmad serie erbjöds från HT 2017 och under pandemin filmades de flesta. Det var en tisdagsföreläsning mindre
2019 och fem färre 2020. En film från de 16 tisdagsföreläsningarna 2021 misslyckades.
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ten 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 med FU lokalt förbundit sig att på ett tydligt sätt på
webbplats, i Medlemsbladet och Programbladet markera att samverkan sker med Folkuniversitetet. FU har
begärt omförhandling av det lokala avtalet 2022.

Utrustning som används vid besök
på webbplatsen
14 000
12 000
10 000
8 000

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, UPS
UPS är en sammanslutning av 57 pensionärsföreningar
och en länk mellan Uppsalas pensionärsföreningar och
Uppsala kommun. Främst hålls kontakten via Kommunala Pensionärsrådet och möten med Äldrenämndens
presidium. Uppsala Senioruniversitet har varit medlem
sedan starten 1995 och har två medlemmar i styrelsen.
UPS’ årsmöte ägde rum som telefonmöte i mars. Ordförandekonferensen på våren ställdes in men på hösten
genomfördes både ordförandekonferens och Höstmötet i
lokal med representanter för USU.
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medlemmarna via e-post, mobilapp och/eller sms, i några
fall via telefon. Alla ändringar i programmet som uppstått har också kunnat föras in på webbplatsen. Post och
utbetalningar har dock behövt tas om hand på expeditionen. IT-stöd har fortsatt löst problem som uppstått.
Hösten 2021 sköttes sekretariatet i huvudsak från
expeditionen på Bergsbrunnagatan, och arbetet kunde
spridas på flera händer, eftersom även de som inte har
tillgång till medlemssystemet hemma har kunnat delta.
Utvecklingsarbete för att underlätta för medlemmar och
sekretariat har fortsatt med bland annat att ge möjlighet
till Swish för in- och utbetalningar, att se lediga platser
på aktiviteter på webbplatsen utan att logga in på Mina
sidor, och omstrukturering av system för interna rutiner.

Nationell ordförandekonferens
Ett nationellt samordningsmöte arrangeras vartannat år
med landets övriga senioruniversitet. År 2020 planerades detta äga rum i Visby med USU som medarrangör
tillsammans med Senioruniversitetet på Gotland. Mötet
sköts upp p.g.a. pandemin och kunde inte heller genomföras 2021. Som ersättning bjöd USU in till ett par
nationella ordförandekonferenser på distans via Zoom
hösten 2020 och även en våren 2021. I vårens konferens
deltog 27 deltagare från 17 senior/pensionärsuniversitet. Diskussionerna var givande och har bland annat
bidragit till att USU fått förfrågningar från andra senioruniversitet att ta del av filmade föreläsningar.

Webbplatsen
Webbplatsen har under året fungerat utan anmärkning.
Anpassning för tydlig presentation på små skärmar har
gjorts. Medel har budgeterats för en uppgradering av
plattformsverktyget så att webbplatsen ska bli enklare
att administrera för funktionärerna. USU mäter bl.a.
vilken typ av utrustning som används vid besök på webbplatsen. Under 2021 har den totala användningen av
webbplatsen ökat med 4 procent trots att medlemsantalet minskat med 18%. Ökningen har skett genom användningen av datorer (Desktop) vilket kan vara en effekt av
pandemin då fler tar del av aktiviteterna hemifrån.

EFOS
USU är medlem i EFOS (European Federation of Older
Students) och har en ordinarie ledamot och en suppleant i dess styrelse. Samarbetet med EFOS har påverkats av pandemin. Vårens möten fick ske via Zoom,
men under hösten kunde planerade möten i Dresden,
Tyskland, och Alicante, Spanien, ske på plats. Samtliga
dessa möten har ägnats projektet Senior’s Learning in
the Digital Society.

Organisatorisk utveckling och arbetsgruppernas verksamhet

Bildarkivet
Bidragen till Bildarkivet under 2021 har på grund av den
pågående Coronapandemin varit starkt begränsad. Bilddokumentation från den omfattande verksamheten har
därför begränsats till ett fåtal föreläsningar, från årets
höstsamråd samt årets styrelse.

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.

IT
Förutom löpande arbete med administration av olika
molntjänster som redaktionen och sekretariatet utnyttjar
samt framtagning av 2021 års statistik över föreningens
olika arrangemang har nedanstående aktiviteter startats
eller fullföljts.
Två datorer har inköpts till sekretariatet som ersättning för gamla som fallit för åldersstrecket.
En översiktlig beskrivning av de IT-system som Uppsala Senioruniversitet använder har tagits fram där

Sekretariat
Under första halvan av 2021 sköttes sekretariatet, liksom 2020, i stor utsträckning på distans. Medlemmarna
nådde sekretariatet via e-post och telefonsvarare. En
dryg handfull av sekretariatets medlemmar har tillgång
till det digitala medlemssystemet i hemmet och har
därifrån kunnat sköta hantering av medlemskontakter,
anmälningar och inbetalningar samt information till
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kan nämnas våra traditionella om tillståndet i världen,
konst, textilier, min musik och jazz, samt Beethoven,
vissångare, människans relation till djuren, astrofysik
och den virtuella vården.
För hösten 2021 utarbetades ett mycket omfattande
program för serier. I samtliga serier i Missionskyrkan erbjöds en filmad version utöver möjlighet att närvara i salen, med ett maximum på 250 (kyrksalen). Också under
hösten gavs de traditionella serierna (se ovan). Därutöver behandlades bl.a. vad konst är, Mozarts operor, The
Beatles (förinspelad film), den nya medievärlden, nutida
folkvandringar, politiska mord, infrastruktur, lukt och
smak samt Covid-19.
Under vårterminen deltog drygt 1 750 medlemmar i
serierna och under hösten drygt 3 100.

systemsamband, beroenden till andra system, samt vilka
leverantörer som är involverade har dokumenterats.
Översynen av föreningsarkivet har slutförts och dess
struktur samt ansvar för uppdatering har dokumenterats och fastställts av styrelsen. I huvudsak kommer
dokumenten att lagras elektroniskt.
Uppsala Senioruniversitet överlämnar, med 5 års intervall, dokument till Folkrörelsearkivet. Vilka dessa dokument är har specificerats och rutinen för hur insamling
och förvaring samt överlämning till Folkrörelsearkivet
skall gå till, har dokumenterats. Sekretariatet har inlett
en rensning av det gamla föreningsarkivet och skapat
förutsättningar för enkel insamling av de pappersdokument som skall överlämnas till Folkrörelsearkivet.
En arbetsgrupp med deltagare från Uppsala Senioruniversitet har tillsammans med Missionskyrkan testat
en modell för s.k. hybridcirklar där några deltagare
finns på plats och några deltagare sitter hemma vid sin
dator och är uppkopplade via exempelvis Zoom. Från
teknisk synpunkt har det fungerat men ytterligare
utveckling och träning krävs som gör att både de som
deltar i lokal och på distans känner sig delaktiga. Fler
tester planeras.

Studiecirklar
Cirklarna hade under 2021 samma spridning av ämnen som de senaste åren, dvs. ca 75 % var språkcirklar
och resten varierande ämnen. Totalt genomfördes 117
cirklar (50 cirklar VT21 och 67 cirklar HT21). Omkring
45 % gick via zoom (46 av 50 under våren och 7 av 67
under hösten). Under hösten genomfördes alltså de
flesta cirklar med fysisk närvaro men några språkcirklar genomfördes helt eller delvis på distans; i fyra var
varannan träff via Zoom och en cirkel startade med
Zoom men fortsatte sedan i lokal. I allmänhet har det
fungerat bra med Zoom även om många deltagare har
uttryckt önskemål om att få träffas i lokal. Erfarenheten
visar bl.a. att även i praktiskt inriktade cirklar som
akvarellcirklar kan Zoom fungera bra.
Också under 2021 har en hel del tid lagts på kontakter med cirkelledarna i syfte att underlätta arbetet med
Zoom. I samarbete med Folkuniversitetet anordnades
den 29 oktober ett utbildnings- och diskussionsseminarium (kollegium) med stort deltagande av cirkelledare.
Mötet var i första hand inriktat på frågor som är aktuella vid genomförandet av digitala cirklar, men även andra
cirkelrelaterade ämnen avhandlades.
Ämnesområdena konst, litteratur, historia och musik
har behandlats i många cirklar (t.ex. om irländska
författare, kyrkokonst, musikhistoria/klassisk musik,
rockhistoria, akvarellmålning). Inom samhällsorienterande cirklar har man studerat bl.a. Uppsalas gatunamn och Japan. Klimatforskning, fåglar vår resp. höst,
floristik, universum och gifter är andra exempel från
repertoaren.
Under vårterminen deltog drygt 500 medlemmar i
studiecirklar och under hösten drygt 700.

Tisdagsföreläsningar
Sexton tisdagsföreläsningar har presenterats under
året; åtta per termin. Fyra föreläsningar har haft
samhällsvetenskapliga teman, fyra har rört naturvetenskap och tre medicinska ämnen. Övriga föreläsningar
har behandlat ämnen inom historia, litteratur- och
språkvetenskap. Merparten av föredragen under våren
medverkade föreläsaren via programmet Zoom utan
andra lyssnande i Missionskyrkan än tisdagsgruppens
ansvariga. Under hösten hölls alla föredrag utom ett i
Missionskyrkans kyrksal, där högst 250 deltagare tilläts
närvara. Covid-19 pandemin medförde dock att inte lika
många deltog som tidigare på plats (medeltal 128).
Föreläsningarnas inspelade filmer attraherade fler
åskådare per tillfälle än tidigare, i medeltal 312 på
våren (max–min 382–238) och 219 på hösten (max–min
337–126). Särskilt drog ämnen med knytning till klimatförändringar som utarmning av biologisk mångfald
och effekter av isavsmältningar liksom samhällsinriktade föredrag om konspirationsteorier och kristen och
muslimsk sekularitet. Omtalade föreläsare drar vanligen
många deltagare, som t.ex. Svante Pääbo och föredraget om neandertalarna.
Flera filmade tisdagsföreläsningar har inköpts för
visning av andra senioruniversitet efter inhämtade tillstånd från aktuella föredragshållare.

Kvällssalongen (tidigare kallad Torsdagssalongen)
Salongen anordnas kvällstid på Träffpunkten, Storgatan 11, Ämnen och teman skiftar, men rör företrädesvis
litteratur, musik, historia, liksom vår egen tids samhälleliga utmaningar. Efter framträdanden av skilda slag,
följer förfriskningar och tid för samtal och gemenskap.
Under är 2021 kunde inga salonger hållas på grund av
pandemin.

Föreläsningsserier
Föreläsningsserierna under vårterminen 2021 anpassades till det aktuella pandemiläget genom att de tio
serierna antingen filmades (8), gavs som webbinarium
(1) eller visades som förinspelad filmad serie (Beethoven). Vid de åtta filmade serierna tilläts inga deltagare i
kyrksalen i Missionskyrkan. De flesta föreläsare höll sin
föreläsning i salen, men i enstaka fall fick en direktsänd
zoomversion utnyttjas. Bland ämnen som behandlades
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AV-teknik
Arbetsgruppen för Audiovisuell teknik (AV-gruppen) har
under våren omfattat 16 personer och under hösten 20.
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 Universitetshuset,
Slottsbiografen, Missionskyrkan och Ångströmlaboratoriet. Filmteamet har ansvarat för videofilmning av
tisdagsföreläsningarna plus en föreläsningsserie varje
termin, förutom då föreläsningen getts via Zoom då den
filmats av Missionskyrkans tekniker. Filmteamet har också haft ett stort ansvar i det välfungerande samarbetet
med teknikerna i Missionskyrkan rörande årets många
filmade föreläsningar inklusive uppladdning av filmerna
till webbplatsen.
AV-gruppen har förlorat några tekniker under året.
Efter en lyckosam kampanj under hösten har ett antal
nya tekniker rekryterats, vilka är under utbildning.
Gruppen har nu 21 medlemmar.

och nya idéer, som kan gynna verksamheten vid USU.
Detta sker dels genom bilaterala utbyten med enskilda
senioruniversitet, dels genom medverkan i verksamheten
vid European Federation of Older Students (EFOS).
Pandemin har i hög grad påverkat Internationella
arbetsgruppens verksamhet under år 2021. Exempelvis
har planerade utbyten med senioruniversiteten i Chester,
England, och Hamburg, Tyskland inte kunnat genomföras. Vårens möten inom EFOS ordnades via Zoom,
men under hösten kunde planerade möten i Dresden och
Alicante ske på plats.
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 2021 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. 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 Programbladet
som ges ut i anslutning till terminsstarterna tillsammans
med Medlemsbladet nr 1 och 4. Bägge programbladen
trycktes med fullt program innan de erbjudna aktiviteterna anpassades till den rådande pandemin.
För tryckning och porto för fem nummer av Medlemsbladet och två Programbladet uppgick kostnaden till
drygt 60 kronor per medlem.

Resor och studiebesök
Våren 2021 var på grund av pandemin den första på
länge utan resor eller studiebesök. Dock lättade situationen mot sommaren och tre stadsvandringar i Uppsala
utannonserades. Det blev succé – suget efter att träffa
likasinnade och att göra något tillsammans var stort.
Inför våren 2020 hade ett flertal fina resor planerats.
En av dem var en resa till Skogskyrkogården och Judiska
museet som flyttades till september 2021 och som fick
dubbleras på grund av stor tillströmning. Aguélimuseet
och Sala silvergruva samt Östbergs skapelse (Stockholms stadshus) var två andra ”sparade” från 2020. Två
museibesök genomfördes också.
Internationell verksamhet
Internationella arbetsgruppens uppgift är att hålla kontakt med senioruniversitet eller motsvarande organisationer i andra europeiska länder och därigenom få impulser

Styrelsen under 2021
Från vänster:
Kristina Glimelius,
Eva Willén,
Niklas Rommel,
P O Osterman,
Lars Nilsson,
Eva Åkerblom,
Ingemar Åkeson,
Christina Jutterström,
Claes Leijon.
Foto Inger Hammer.
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Årsredovisning 2021

Styrelsen för Uppsala Senioruniversitet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
Årsredovisningen omfattar
• Förvaltningsberättelse
• Resultaträkning
• Förslag till resultatdisposition
• Balansräkning
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela
kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

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 26 mars 2021 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 8 protokollförda sammanträden, varav sex digitala. Arbetsutskottet, bestående av ordföranden,
sekreteraren och kassaförvaltaren, har under året beslutat i fem ärenden.
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 starkt påverkats av den pågående pandemin som har inneburit att verksamheten löpande har fått anpassas.
Under våren genomfördes många aktiviteter i digital form medan hösten i stora delar gick att genomföra med fysisk
närvaro. I det senare fallet dock med begränsningar av antal deltagare i lokal. En ytterligare konsekvens av pandemin blev att antalet medlemmar sjönk med nästan tjugo procent, vilket innebar att en mångårig ökning av antalet
medlemmar bröts. Verksamheten har kunnat genomföras på ett bra sätt, vilket dock har medfört ökade kostnader.
Verksamhetsvolymen har minskat, intäkterna blev 3616 tkr (4019) medan kostnaderna har ökat till 3791 tkr (3461).
Medlemsavgifterna minskade till 955 tkr (1 166).
Balansomslutningen uppgår till 4071 tkr (3997).
Det egna kapitalet är 2336 tkr (2511), vilket innebär en soliditet på 57 (63) procent.

Flerårsöversikt
Omsättning tkr
Resultat tkr
Eget kapital tkr
Soliditet %

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

3616

4 020

5 559

5 136

4 758

4 422

4 071

-176

558

-6

331

-195

-421

261

2336

2 511

1 953

1 959

1 628

1 833

2 273

57

63

47

50

52

51

60
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Flerårsöversikt forts.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Antal medlemmar

3824

4 678

4 476

4 329

4 026

3 800

3 485

Antal serier

27

28

41

42

37

38

39

Antal cirklar

119

146

172

166

161

152

133

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst
2 511 333
årets resultat
-175 638
2 335 695
disponeras så att
i ny räkning överföres
2 335 695
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

2021-01-01–2021-12-31

2020-01-01–2020-12-31

954 775

1 166 450

Övriga rörelseintäkter

2 660 941

2 853 160

Summa intäkter

3 615 716

4 019 610

Intäkter
Medlemsavgifter

Kostnader

-2 452 370

Direkta kostnader föreläsningar och cirklar

-2 476 632

-1 008 980

Övriga externa kostnader

-1 314 722

-3 461 350

Summa kostnader

-3 791 354

558 260

Rörelseresultat

-175 638

558 260

Årets resultat

-175 638

Balansräkning
Tillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa/bank
Summa tillgångar

2021-12-31

2020-12-31

0

24 375

4 070 685

3 972 242

4 070 6857

3 996 617

2 511 333

1 953 072

-175 638

558 260

2 335 695

2 511 333

0

343 577

4 579

10 229

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

1 730 411

1 131 478

Summa kortfristiga skulder

1 734 990

1 485 285

Summa eget kapital, avsättningar, skulder

4 070 685

3 996 617

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10)
om årsredovisning i mindre företag (K2). Materiella tillgångar direktavskrivs.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
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Not 2 Händelser efter räkenskapsårets utgång
Den pågående pandemin fortsätter att påverka föreningens verksamhet. Styrelsen arbetar aktivt för att i möjligaste mån
begränsa effekten och vidtar löpande åtgärder. I skrivande stund har restriktionerna släppts och vårens verksamhet synes
kunna genomföras i normal omfattning. Dock har medlemsantalet ännu inte återhämtats.

Underskrifter
Uppsala 2022-03-15

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

Stéphanie Ljungberg
Auktoriserad revisor

2022

Carin Forsström
Auktoriserad revisor

Valberedningens förslag till styrelse för Uppsala Senioruniversitet 2022
Ordförande för ett år

Per Olof Osterman, omval

Ordinarie ledamöter för två år

Anki Mattisson, nyval
Ewa-Lill Sjökvist, nyval
Hans Svensson, nyval

Valda till 2023

Kristina Glimelius
Eva Åkerblom
Ingemar Åkeson

Suppleanter för ett år

Christina Jutterström, omval
Niklas Rommel, omval

Revisorer

Elisabeth Mård, Grant Thornton
Carin Forsström, Grant Thornton

Revisorssuppleant

Cecilia Johansson, Grant Thornton

Valberedning under 2021 har varit

Ulla Myhrman, sammankallande
Ulf Hansson
Göran Dalin
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Uppsala Senioruniversitet
Bergsbrunnagatan11
753 23 Uppsala

RESOR OCH STUDIEBESÖK MED MERA
Kalendarium resor

Resegruppen

4/5
18/5
18/5
21/5
31/5–1/6

Jeanette Backman
Eva Carlestål
Margareta Knutsson
Eva Lind
Anki Mattisson
Mia Virving

8/6
27/8.
18–23/9.

Gripsholm (se usu.se/resor)
Vandring med Hans Odöö (se usu.se/resor)
Landsort (ny)
Kungl. Operan: Aida (se usu.se/resor)
Museiresa till Göteborg (med företräde för deltagare i serien Berättande trådar (se usu.se/resor)
Enköpings parker (se usu.se/resor)
Opera på Skäret (se usu.se/resor)
Vallonien och Bryssel (ny; presenteras i MB nr 3)

Kvällssalong 21 april
Nils Ferlin

Hans Rutberg och Kristina Söderlind Rutberg
kommer att berätta om Nils Ferlins liv och verk,
särskilt i förhållande till tonsättning och musikalitet.
Hans är systerdotterson till Nils och författare till
boken Efterskörd, en bildbiografi över Nils Ferlin.
Vi kommer också att få höra Torsten Mossberg
med ackompanjatör framföra några av Nils Ferlins
tonsatta dikter.
Tid: Torsdag 21 april kl. 19.00.
Plats: Storgatan 11.
Pris: 175 kronor. Förfriskningar ingår.
Anmälan: Sekretariatets telefon(svarare) 018-24 35 01.
Första anmälningsdag: 5 april fr.o.m. kl. 8.00.
Ansvariga: Ingrid Åberg, 070-302 39 27, och
Gunilla Öbrink, 070-324 65 45.

Onsdagen 18 maj
Landsort i vår

Följ med till Öja, den sydligaste ön i Stockholms skärgård, och Landsorts fyr från 1600-talet. Båtresan från
Ankarudden till Öja tar ca 40 minuter. Vid ankomsten
till ön serveras vi kaffe och bulle innan vi promenerar
till fyren tillsammans med en guide, som kommer att
berätta om såväl fyren som lokalsamhället.
Efter gemensam lunch ges tid att ströva runt i öns
särpräglade natur med karga klippor och frodig vegetation, där man kan hitta sällsynta orkidéer.
Observera att tillgängligheten på båten är något
begränsad och att promenaden till Landsorts fyr innebär att gå i trappor.
Tider: Avfärd kl. 07.00 från UKK, Roslagsgatan och
åter i Uppsala ca kl. 19.30.
Pris: 975 kr.
Första anmälningsdag: 21 april.
Ansvariga: Eva Carlestål och Mia Virving.

070 381 98 02
070 826 77 30
073 627 27 02
076 297 79 95
070 978 15 32
070 968 76 36

31 maj–1 juni
Museiresa till Göteborg

För (i första hand) deltagare i textilserien Berättande
trådar anordnas en resa till Röhsska Muséet, Göteborgs
Konsthall och Världskulturmuseet. Resan går med buss
från Uppsala och övernattning sker på vandrarhemmet
Lemat B&B, som ligger centralt i Göteborg.
För mer information kontakta Désirée Koslin
070-358 37 60 eller Ingrid Åberg 070-302 3027.

18–23 september
Bryssel och Vallonien

Norduppland bär på ett rikt förindustriellt kulturarv. Av
många olika skäl emigrerade ett relativt sett litet
antal högkvalificerade järnarbetare på 1600-talet från
Vallonien till vår region. Fenomenet belystes 2018 i en
föreläsningsserie kompletterad med en busstur runt de
norduppländska bruken. Österbybruk, Forsmark, Gimo,
Lövsta var några av målen och resan lockade över 100
medlemmars intresse.
Nu till hösten ges våra medlemmar tillfälle att på
ort och ställe besöka vallonernas hemtrakter, en resa
i tiden som också kommer att innehålla nedslag på
viktiga nutida europeiska institutioner med svensk
anknytning i Bryssel. I Liège kommer deltagarna att
bl.a. besöka ett par museer som ger inblick i de levnadsförhållanden som rådde i området för mer än 300 år
sedan. ”Le Musée de la Vie Wallonne” och ”La Maison
de la Métallurgie” ger en tydlig bakgrundsbild till den
vallonska emigrationen, som starkt bidrog till Sveriges
ekonomiska och teknologiska utveckling.
Vi bor på centralt belägna hotell i Bryssel och Liège.
Se vidare inom kort på webbplatsen usu.se/resor.
OBS! Anmälan till resor och studiebesök kan endast
göras på telefon(svarare) 018-24 35 01. Övriga
anvisningar finns på webben usu.se/resor eller i äldre
Medlemsblad och Programblad.

