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God fortsättning

Vi har passerat ett årsskifte och förväntas blicka framåt. Men, med åren har
mitt nyårsfirande fått starka nostalgiska inslag. Jag tänker på nyår i mitt barndomshem, nyår med egna vänner och nyår med våra söner, när de var små,
men också på andra händelser och den gångna tiden som sådan.
Min första information om Senioruniversitetet, då under benämningen
Pensionärsuniversitetet, fick jag av Julia Holmquist, en av eldsjälarna i vår
historia. Jag mötte Julia på cykel utanför gamla LundeQ. Hon var på väg till
ett möte inom Pensionärsuniversitetet men hoppade av cykeln och berättade
entusiastiskt om sitt nya universitet.
Eftersom jag var verksam vid Ekonomisk-historiska institutionen hade jag
stundom haft anledning att kontakta Julia i hennes egenskap av fakultets
sekreterare inom Samhällsvetenskapliga fakulteten. Ett par glimtar från mina
besök på hennes tjänsterum får här påminna om Julias starka personlighet
och om en tid som flytt.
Vid ett tillfälle under senare delen av 1960-talet sökte jag upp Julia för att
fråga vad som skulle hända med mitt doktorandstipendium nu, när jag skulle
få barn. Hon hade ingen aning, hon hade aldrig haft ett sådant fall, men hon
fann på råd. Hon skulle behandla mig som manlig doktorand som kallades till
repövning. Det innebar att jag skulle frånträda stipendiet med anledning av
födseln men ha rätt att uppbära resterande belopp, när jag återupptog forskningen. Julia kunde dock inte ordna så att försvarsmakten eller annan statlig
myndighet försörjde mig under uppehållet. I dag har vi inte enbart kvinnliga
utan även manliga doktorander som på grund av barnsbörd är föräldralediga
inom socialförsäkringssystemet.
Vid ett senare besök hos Julia fortfarande långt före mobilernas tid fällde
Julia en minnesvärd replik som än i dag manar till efterföljd. Hennes telefon
ringde inte en utan flera gånger, men hon reagerade inte. När jag frågade om
hon inte skulle svara, replikerade hon: ”Jag är upptagen. Du har tagit dig tid att
söka upp mig personligen. Han har valt att ringa och får därför återkomma.”
Vid Senioruniversitetets årsmöte går min mandatperiod som ordförande
ut, och stafetten gå vidare. Till min efterträdare vill jag säga: ”Du står inför ett
år med otaliga överraskningar, många som kräver en betydande arbetsinsats.
Jag hoppas, att Du kommer att känna stimulans och trivsel som ordförande
och att vårt universitet går mot fortsatt framgång.”
Själv skall jag prioritera samvaron med barnbarnen och min forskning.
Senioruniversitetets tisdagsföreläsningar får ge mig en av guldkanterna i tillvaron. Kanske ses vi där.
Med önskan om en god fortsättning med många kreativa upplevelser 2010!
Kersti Ullenhag

Ordförande

Vi söker medarbetare till Medlemsbladets redaktion

www.usu.se
Omslagsbild: Senioruniversitetets nav
Foto: Alf Karlström
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Medlemsbladet är en av Senioruniversitetets kanaler för kommunikation. Bladet kommer ut fem gånger per år. Nr tre och nr fem innehåller USU:s program.
Övrigt material består av information om resor och studiebesök, intervjuer,
artiklar om USU:s verksamhet med mera.
Är du intresserad av att skriva, fotografera och arbeta redaktionellt så hör av
dig så snart som möjligt per mejl eller telefon till Medlemsbladets redaktion.
E-post: barbro.posse@bredband.net, telefon 018-51 70 96 eller till Senioruniversitetets sekretariat: usu@folkuniversitetet.se, telefon 018-24 35 01.

Nästa nummer av tidningen utkommer den 28/4
Manusstopp 31/3

Resor och studiebesök
Onsdag 17 mars

Höstsonaten
Dramaten, Stora scenen
Ev. återbudsplatser. Kontakta USUs
sekretariat.
Tisdag 13 april

1. Rubens och van Dyck – utställ
ningarna på Nationalmuseum
2. Visning i Anders Hansers
filmstudio av filmerna
Hugo Alfvén – kompositör och konstnär
och Hanser Lina – vallflickan som blev
operasångerska
Alfven som i år har varit död i 50
år berättar i filmen själv om sitt liv.
Anders Hanser har arbetat på Sveriges Radio och har kunnat utnyttja
radiointervjuer från 1950-talet med
Alfvén. Hanser Lina Göransson var
Alfvéns favoritsångerska och mor till
Anders Hanser.
Tider:
Kl. 9.30 Avfärd från S:t Eriks torg.
Lunch i Nationalmuseums cafeteria
(ingår ej).
Kl. 12.30 Visning av utställningen
Rubens och van Dyck.
Kl. 15.00 Filmvisning i Anders Hansers studio och ett glas vin.
Kl. 17.00 Hemfärd.
Kl. 18.00 Åter i Uppsala.
Endast 30 platser.
Pris: 450 kr för entréer, visningar och
buss.
Första anmälningsdag: Tisdag 2 mars.

Anmälan är bindande.
Ansvariga: Brittmari Ekholm, Maj
Aldskogius och Margareta Knutsson.
Söndag 18 april

Sommarnattens leende
Stockholms stadsteater
Ev. återbudsplatser. Kontakta USUs
sekretariat.
Tisdag 20 april

Figaros bröllop
Kungliga Operan
Några resterande platser. Kontakta
USUs sekretariat.
21 april och 5 maj

Studieresa till Tallinn med
Bengt Kettner
Företräde för deltagare i cirkeln
Estland – okänt nära grannland.
Pris: Drygt 2 000 kr för 2 nätter på båt
och 3 nätter på hotell i Tallinn.
Kostnad för mat och lokala resor i
Tallinn tillkommer.
Mer information lämnas av Bengt
Kettner, tfn 018–23 64 11.
9–14 maj och 14–19 maj

Studieresa till Paris med
Michel Barbier
Företräde för deltagare i serien Tema
Frankrike.
Pris: 7 050 kr i dubbelrum, 8 750 kr
i enkelrum.

ANMÄLAN

Köordning för anmälan

Första anmälningsdagen kan du anmäla
dig på telefonsvararen tel. 24 35 01
fr.o.m. kl. 7.00 (precis).
Du kan anmäla max. fyra medlemmar
med namn och tfn.

Till arrangemang som kräver bussresa
finns endast 50 platser. När efterfrågan
är stor kan vi inte tillmötesgå alla, men
vi registrerar alla anmälningar med dag
och klockslag och får på så vis en rättvis
turordning. Vi beklagar de gånger biljetterna inte räcker till.
Oförutsedda händelser som kan
påverka resor meddelas på måndagar i
Upsala Nya Tidning under Föreningsnytt. Samma information lämnas på vår
webbplats www.usu.se

De som fått plats får ett inbetalningskort
med posten. Betala ej innan du fått denna
bekräftelse!
Deltagande i arrangemangen förutsätter
att årsavgiften är betald.

Några resterande platser + ev. återbudsplatser. Mer information lämnas
av reseansvariga:
Christina Lindqvist, tfn 018-51 30 27,
Monika Ekman, tfn 018-52 29 98 och
Malin Åkerblom. Bindande anmälan
till USUs sekretariat snarast.
Tisdag 18 maj

Portal till 1600-talet
Inför en planerad föreläsningsserie
om 1600-talet under hösten 2010
anordnas en heldagsexkursion till tre
herresäten i södra Uppland. Reseledare: F. länsantikvarien Karl Johan
Eklund.
Kl. 8.30 Avresa med buss från S:t
Eriks torg.
Besök på Fånöö i Löts socken, Axel
Oxenstiernas födelsegård. Vandring
i parken som bl.a. innehåller en
makalös ekallé och en stämningsfull
bokskog.
Besök på Ekolsund i Husby-Sjutolft
som enligt planerna skulle få landets
mest magnifika park.
Kl. 12.30 lunch på det värdshus som
byggdes under den tid Gustaf III ägde
gården (ingår).
Besök på Sjöö i Holm. En av Upplands och landets mest storslagna
barockanläggningar. Carl Banér, vars
far äger Sjöö, visar slottet.
Besök i Holms kyrka som är en
kombinerad slottskyrka och socken
kyrka.
Kl. 17.00 Återkomst till Uppsala.
För den som vill förbereda sig inför
resan rekommenderas den nyutkomna
boken Sjöö slott – tradition och manifestation. Subventionerat pris 250 kr
genom Karl Johan Eklund, tfn
018-52 45 05.
Pris: 350 kr för buss och lunch.
Första anmälningsdag: Onsdag 3 mars.
Anmälan är bindande.
Ansvariga: Karl Johan Eklund, Maj
Aldskogius och Gudrun Bäckström.
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Studieresa till Bryssel med
Paul Reichberg våren 2010
Företräde för deltagare i cirklarna
Europeiska unionen – inför nya utmaningar. Information om resan (tid,
kostnad, program etc.) lämnas av Paul
Reichberg, tfn 018-13 36 74.
26–30 maj

Återbesök från Senioruni
versitetet i Groningen
Kontakta USUs sekretariat om du kan
ta emot någon övernattningsgäst i ditt
hem eller hjälpa till på annat sätt, t.ex.
bjuda hem någon av gästerna som bor
på hotell på middag.
Program för besöket kan beställas från
USUs sekretariat.
8–19 juli (12 dagar)

Med Bergsbrunna Buss till
Obergurgl i Österrike
USUs medlemmar har erbjudits att
åka med Uppsala Dragspelsklubb
Uppdraget på deras spelresa till sam
ma rabatterade pris som Uppdraget
får. Obergurgl är Europas högst beläg
na kyrkby på 1 930 m ö.h. i Ötztal,
nära den italienska gränsen, 10 mil
söder om Innsbruck. Många vandringsleder och kabinbana till toppen

Hohe Muth med magnifik utsikt.
Möjligheter till olika utflykter.
Avresa torsdag 8 juli via Göteborg–
Kiel i dubbelhytt (ingen mat ingår)
och i dubbelrum i Fulda (buffetfrukost ingår), ankomst till Obergurgl
10 juli. Övernattning en vecka i dubbelrum på hotell Mathies’n i centrum
av Obergurgl med frukostbuffet och
flera rätters middag som ingår i priset. Återresa 17 juli med ankomst till
Uppsala 19 juli eftermiddag.
Pris: 9 000 kr
Information och anmälan: Uppdragets
ordförande Maj Aldskogius,
tfn 018-46 03 30, e-post:
maj.aldskogius@pubcare.uu.se.
4–15 september
(11 dagar, buss/båt)

vemünde–Trelleborg–Uppsala.
Ett detaljerat program kan beställas
från USUs sekretariat. Pris: 12 975 kr
(enkelrumstillägg 1 875 kr).
Första anmälningsdag: Torsdag 3 mars.
Anmälan till USUs sekretariat. Faktura, program och övrig information
skickas därefter ut av researrangören.

Konstresa till Rom med
Tore Stenström,
preliminärt i oktober
Företräde för deltagare i serien Rom –
de många konstepokernas stad.
Information om resan (tid, kostnad,
program m.m.) lämnas i serien och av
Tore Stenström, tfn 018-15 02 22 samt
i kommande medlemsblad.

Kampen mot nazismen

13–22 november (prel.)

Studieresa till Tyskland med Helmut
Müssener. Researrangör: Breyers Resor, Enköping.
Besök i bl.a. Auschwitz, Lidice, Prag,
Nürnberg, Lützen och Berlin.
Resrutt: Uppsala–Stockholm–Norrköping–Kalmar–Karlskrona–GdyniaGierloz–Mragowo–Olsztyn–Warszawa–Krakow–Auschwitz–Brno–
Lidice–Prag–Nürnberg–Hormersdorf–Lützen–Wannsee–Berlin–Tra-

Costa Rica
AIUTA-konferens i San José 15–16
november med temat ”Older People,
Experiences and Sustainable Development” samt rundresa till intressanta
turistmål i Costa Rica. Preliminär
anmälan till USUs sekretariat som
beräknas kunna skicka ut information och program till de preliminärt
anmälda i mitten av mars. Se artikel
av Gunnar Tibell i detta nr.

Tisdagen den 23 mars
Professor Siv Andersson
Sjukdomsalstrande bakteriers evolution.
Ångströmlaboratoriet, Häggsalen
Gästvärd: Carl-Olof Jacobson

Universitetshuset, Sal IX
Gästvärd: Johnny Andersson

Tisdagsföreläsningar
Alla föreläsningar äger rum kl. 13.15.
Föreläsningarna beräknas pågå till
ca kl.14.00 varefter möjlighet till frågor
ges fram till ca 14.30.
Hörselslinga finns.
Sal IX och X kan nås med hiss från
universitetshusets baksida med ingång
från S:t Olofsgatan.

Tisdagen den 9 mars
Författaren Lars Lambert
Uppsala på hovfotografens tid – om
Gunnar Sundgren och hans bilder av
staden och människorna.
Universitetshuset, Sal X
Gästvärd: Sven Lundström
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Tisdagen den 6 april
Professor i oorganisk kemi Kristina
Edström
Batterier som påverkar vår värld.
Universitetshuset, Sal X
Gästvärd: Sven Kullander
Tisdagen den 20 april
Docent Torgny Nevéus
Varför skriver man biografier?

Tisdagen den 4 maj
Förre ambassadören Carl Olof
Cederblad
Afrikas Horn – ett oroligt hörn.
Universitetshuset, Sal IX
Gästvärd: Johnny Andersson
Tisdagen den 18 maj
Lektor Svante Ögren
Den kristna mystikens idéhistoria
från slutet av 1800-talet.
Universitetshuset, Sal X
Gästvärd: Johnny Andersson

AIUTA-konferens
i Costa Rica
Den internationella organisationen
för världens senioruniversitet, AIUTA
på franska eller IAUTA på engelska
(International Association of Universities of the Third Age) har sedan 1988
arrangerat konferenser vartannat år.
Dessförinnan, med början 1978, träffades man ibland varje år. Uppsalas
dåvarande delegat i AIUTAs styrelse
Maj Aldskogius deltog i Shanghai
2004 och i Reims 2006. I Reims
deltog också undertecknad Gunnar
Tibell som då valdes in i styrelsen för
perioden 2006–2010, liksom den för
samma tid omvalde suppleanten Jarl
Lundin.
Temat man väljer vid dessa konferenser hämtas från de aktiviteter
som ligger närmast de deltagande
institutionernas intressen. I Shanghai var temat ”Fortbildning för äldre
– mellan tradition och förnyelse”,
i Reims hade man istället valt att
tematisera AIUTAs 30-årsjubileum:
”Senioruniversiteten, 30 år senare:
Vilka är vi? Vad har vi åstadkommit?”
Båda dessa konferenser rapporterades
i Medlemsbladet.
Under 2008 inträffade ett ”mässfall” i raden av konferenser. Länge
annonserades att detta möte skulle
äga rum i Turin, men ju närmare vi
kom aviserat datum desto osäkrare
blev man hos arrangörerna, mest av
resursskäl. Till slut måste konferensen
helt avlysas. Den Generalförsamling
som alltid ingår i ett ordinarie konferensprogram ägde år 2008 i stället
rum i Louvain i Belgien, i närvaro
av undertecknad och Brittmari Ekholm, som då valdes att för perioden
2008–2010 ersätta Jarl Lundin som
suppleant i styrelsen.
Som framgår av annonsen härintill

har nu Costa Rica bestämt sig för att
ta hand om 2010 års konferens. Den
ska förläggas till University of Costa
Rica i huvudstaden San José och äger
rum 15–16 november. Temat som
AIUTAs styrelse beslutade om vid senaste sammanträdet i Edinburgh har
formulerats Äldres erfarenhet och det
hållbara samhället. Vid sammanträdet
diskuterades länge om man skulle välja ordet ”minnen” (memories) i stället
för ”erfarenhet” (experience), men till
slut enades man om undertecknads
förslag, alltså erfarenhet. För närvarande pågår en intensiv efterforskning
av goda talare, s.k. keynote speakers,
inom temats ram. Listan offentliggörs
snart av AIUTAs ordförande engels-

mannen Stan Miller, efter förslag från
styrelsens medlemmar.
Arrangörerna i Costa Rica kommer att erbjuda ett mycket attraktivt
förslag till turistisk förlängning av vistelsen i landet, nämligen från ankomst
lördagen den 13 till avresa måndagen
den 22 november. Costa Rica är rikt på
intressanta mål för turister, men självklart är deltagandet frivilligt – man
kan åka hem direkt efter konferensens
slut. Vi vill gärna erbjuda en grupp av
USUs medlemmar att ansluta till våra
officiella delegater. Troligen kommer
vårt förslag till gruppresa att gälla den
längre varianten, som man i Costa
Rica hjälper till att ordna.

From the President

Gunnar Tibell

September 14, 2009
IAUTA CONFERENCE 2010

I am very pleased to be able to announce that the next IAUTA Conference and General Assembly will be held in
COSTA RICA in November 2010
The Conference will take place at the University of Costa Rica
in San José on
NOVEMBER 15th and 16th 2010
under the title
“Older People, Experience and Sustainable Development”
with contributions from international speakers of repute, seminars and
workshops led by IAUTA members and other experts.
Further details regarding conference programme, bookings, travel, accommodation and associated tourist packages will be made available
shortly. Please book the dates in your diaries NOW!
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Foto Alf Karlström

Engagerade funktionärer på sekretariatet

Senioruniversitetets nav
Att bli pensionär, underbart för
somliga, ganska hemskt för andra.
Att tappa kontakten med arbets
livet, att inte ha en inrutad dag,
att inte behövas längre – det kan
kännas svårt.
Men för andra är det en ny chans.
Tänk att kunna gå på de där kur
serna man drömt om, att göra re
sorna man skjutit upp, att kunna
ställa upp för barnbarnen eller
bara sova lite längre på mornarna.

Är man pensionär i Uppsala är det helt
naturligt att ta kontakt med Uppsala
Senioruniversitet för att hitta både
kurser och resor. Både föreningens
medlemsblad och webbsida är mycket
bra, både typografiskt och innehållsmässigt med information om resor,
6

teaterbesök, konserter och studiebesök. Två gånger om året medföljer
kursprogrammet fullt av intressanta
cirklar och föreläsningsserier. Det
är bara att ta telefonen och ringa till
sekretariatet så får man hjälp och
blir lotsad rätt med anmälningar och
annat.
Vad är då sekretariatet? Ja, för dem
som arbetar där är det hjärtat i hela
USUs organisation. Det kanske är att
ta i men det är på sekretariatet alla trådar löper samman. Där finns studieledarna som sköter allt det praktiska
med cirklar och föreläsningsserier, där
finns de som ordnar teaterbesök och
resor och tar emot anmälningar till
dessa. Där sköts matrikeln med alla
medlemsuppgifter, man ser till att alla
får Medlemsbladet och att nya med-

lemmar känner sig välkomna. Man
samarbetar med andra arbetsgrupper, resegruppen, arbetsgruppen för
cirklar och föreläsningsserier och med
hela styrelsen. Det är roligt, jobbigt
ibland, men man känner sig behövd
och uppskattad och får kontakt med
många intressanta människor.
Vissa uppgifter är lite speciella men
de flesta kan utföra det mesta eftersom
man arbetar med ett fantastiskt datorprogram, som ständigt förbättras. Alla
arbetar ideellt vilket betyder att man
aldrig är låst, man kan både arbeta
på sekretariatet, gå på kurs, resa eller
passa barnbarn. Kan man inte jobba
en dag finns det alltid någon annan i
teamet som ställer upp. Lite fest ibland
hör till.
Man trivs på sekretariatet och skrat-

tar ofta och det är roligt att arbeta
tillsammans. Ibland uppstår problem
att lösa, till exempel vem har skickat in
pengar till vilken cirkel utan att ange
vare sig namn eller nummer. Det går
lättare att klara ut när man är flera.
Kontakten med föreningens medlemmar gör att man snart lär känna
många, först kanske i telefon, sedan
möts man på någon kurs eller resa.
Och man känner sig alltid uppskattad.
Nya medarbetare är alltid välkomna, det är bara att ringa till sekretariatet så får du pröva på.
Jag som skrivit detta slutar nu efter
många år, inte utan viss vånda och
separationsångest och önskar alla
dem som arbetar kvar och de nya som
kommer att få lika roligt som jag haft.
Ingrid Melin

Minnesord

Jan Brolin
Uppsala Senioruniversitets revisor
sedan 2004, Jan Brolin, har lämnat
oss. Han avled den 1 januari 2010.
Han verkade yrkesmässigt som revisor.
Tidigare arbetade han som gymnasieoch universitetslärare.
Ända sedan sexårsåldern var pianot
ett av Jans mest älskade verktyg. Han
spelade i ett otal olika konstellationer,
senast med Solskensorkestern.
Jan växte upp på Stabby allé. Vi lekte
ofta tillsammans och började samtidigt på Seminariets övningsskola. Efter
fyra år började Jan på Katedralskolan
och undertecknad på Skrapan. Våra

vägar skildes, kontakten oss emellan
försvann inte men blev mer sporadisk.
Jag har två lite udda minnen av
Jan från hans barndom, dels hans
vandring efter Börjegatan med en
get i koppel, dels från hans föräldrars
fastighet på Stabby allé. Där fanns det
mest fantastiska stall jag någonsin sett
i kanariegult och grönt.
Som revisor i vår verksamhet var
han en stor tillgång och för mig personligen ett stort stöd.
Jag saknar min första verkliga vän
och lekkamrat.
Jarl H Lundin

F.d. kassaförvaltare

Att föreläsningsserien ”Min musik” är
mycket populär råder det inga tvivel
om. Man behöver bara blicka ut över
Missionskyrkans nästan fullsatta
kyrksal, då Stefan Holmström, musikproducent och konsertkoordinator
på Uppsala Konsert & Kongress, talar
om och spelar ”sin musik” vid vårens

första sammankomst. Så här ser det
ut termin efter termin. Folk strömmar till i stora skaror. Vad är det som
lockar?
De tre damerna på bilden Greta
Alm, Ulla-Britta Lindqvist och AnneMarie Rosenqvist har deltagit många
terminer och är överens om att det är

Foto: Alf Karlström

Min musik
en innehållsrik serie med varierande
och intressant musik.
Gemensamt hos åhörarna är musikintresset och nyfikenheten på vad
som kommer att spelas. Förväntningarna är höga och kommer med all
sannolikhet att infrias.
MARGARETA WESTIN
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porträtt av En
tisdagsföreläsare
Besläktade själar
Tisdagen den 23 februari föreläste Åsa
Warnqvist på Ångströmlaboratoriet
under rubriken Anne på Grönkulla
– 100 år i Sverige. Redaktionen fick
en intervju i januari och denna artikel
skrevs då men har inte kunnat publiceras förrän nu efter föreläsningen.
Här är den ändå för den som inte hade
möjlighet att närvara.
Åsa berättar att det i fjol är hundra
år sedan boken kom ut i Sverige, bara
ett år efter det att den givits ut i USA.
Bokens författare L.M. Montgomery
levde och verkade dock i Kanada.
Jubileet har firats med en internationell forskarkonferens här i Uppsala
och med utgivandet av Åsas antologi
Besläktade själar. Läsupplevelser av
Anne på Grönkulla. Den man känner
sig besläktad med är förstås Anne själv
och troligen med merparten av de 50
miljoner över hela världen som köpt
boken sedan den utgavs 1908. Åsa har
samlat in 300 personers läsupplevelser
av Anne-böckerna och publicerat 65
av dem med kommentarer i boken
Besläktade själar.
Åsa avslöjar att hennes eget möte
med Anne, när hon var omkring 11
år, inte var särskilt lyckat. Hon fann
helt enkelt boken tråkig och bytte ut
den mot en annan, nämligen Emily
av samma författare. Den tilltalade
henne och det gjorde också Anne så
småningom. Till den milda grad att
hon så småningom lyckades skramla
ihop pengar och inköpa båda serierna
om Anne och Emily. Om en gymnasist
för surt förvärvade pengar inhandlar
12 ungdomsböcker är man djupt
tagen av dess innehåll!
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Åsa Warnqvist
Den forskning som Åsa i dag be
driver är knuten till Stockholms
universitetdär Vetenskapsrådet finansierar ett tvåårigt projekt kallat L.M.
Montgomery in Sweden. Projektet är
inriktat på att utifrån ett litteratursociologiskt och genusvetenskapligt
perspektiv undersöka Montgomerys
framgångar på den svenska bokmarknaden och hennes böckers betydelse
för svenska författare och läsare. Det
gäller frågor som: Hur kommer det
sig att boken så ovanligt snabbt blev
översatt och utgiven i just Sverige? Japan till exempel där boken är mycket
stor i dag fick vänta ända till 1952.
Eller: Har Astrid Lindgren också känt
släktskap och blivit påverkad? Det

var Astrids syster Stina Hergin som
översatte Emily när den på 50-talet
kom till Sverige.
Åsa Warnqvist föddes i Jönköping
1975 och spådde som barn sig själv
en forskarkarriär utan att förstå det.
Hon var nämligen oerhört fascinerad
av ordet licentiat och ansåg att det
skulle hon bli när hon blev stor. Lite
senare insåg hon att det var litteraturvetenskapen som skulle komma
att bli hennes fack och särskilt den
del som handlade om barn- och ungdomslitteratur. Hon har dock ett par
gånger avvikit från detta raka spår,
därför att hon också har konstnärliga
talanger och behov. Det har inneburit 1,5 år på Skövde konstskola och

Gerlesborgsskolan, men 2001 börjar
hon sin forskarutbildning i Uppsala
och disputerar 2009 märkligt nog på
lyrikutgivningen för vuxna i Sverige
1976–95. Men sedan dess har det
varit barn- och ungdomsböcker för
hela slanten i forskning, recensioner
och artiklar.
Till sist måste jag fråga (jag som

läst Anne på Grönkulla först inför den
här intervjun därför att jag växt upp
tillsammans med två nästan jämnåriga bröder och det var Biggles som
gällde): Vad är det som gör Anne på
Grönkulla så älskad? Är det den glada
kreativitet hon sprider omkring sig eller är det hennes originalitet, mentala
styrka, skönhetsdyrkan eller hennes

överdrivna känsla för romantik? Det
är allt detta och mer därtill, säger Åsa.
Det hon själv finner mest intressant är
att böckerna tycks ha haft en emancipatorisk kraft och inspirerat kvinnliga
läsare att studera, ofta till lärare som
Anne själv.
Agneta Sundelöf

...och en föreläsare
i serien
Rubriken är en del av ett Goethe-citat
och har valts som titel på en föreläsningsserie, där Helmut Müssener,
professor emeritus i tyska, är huvudföreläsare. Serien behandlar Tyskland
ur olika aspekter och inleds med de
tyskspråkiga områdenas historia och
geografi. Det verkar intressant och
spännande.
Jag har stämt möte med Helmut
Müssener i Missionskyrkan, Tovensalen, där han befinner sig för att ta del
av undervisningen i AV-teknik – ett
måste för föreläsare och cirkelledare.
Att tekniken fungerar är nog så viktigt.
Helmut Müssener föddes i Mülheim/Ruhr men växte upp i Düsseldorf. Han kom tidigt i kontakt med
Sverige och svenska förhållanden, då
han som gymnasist och ung student
liftade runt i Norden – huvudsakligen
i Sverige. Under åren 1956–1964 studerade han vid såväl tyska universitet
(Bonn, Mainz) som vid svenska och
promoverades sistnämnda år vid universitetet i Mainz med en avhandling
om August Strindbergs Ett drömspel.

Han var under några år i början av
sextiotalet Svenska institutets stipen
diat och samtidigt språklärare på
Kursverksamheten.
1964 anställdes Helmut Müssener
vid Stockholms universitet, där han
blev kvar till pensioneringen, från
1993 som professor i tyska, särskild
tyskspråkig litteratur, dock med ett
avbrott för tjänstgöring vid Södertörns högskola som vicerektor och
forskningsledare.
Som professor emeritus är Helmut
Müssener medarbetare vid HugoValentin-Centrum vid Uppsala universitet och under några år har han
även varit biträdande föreståndare
för ”Centrum för Tysklandsstudier”
vid Södertörns högskola.
Han har bland mycket annat skrivit
monografier och uppsatser om den
tyskspråkiga exilen i Sverige efter
1933, om den tyskspråkiga litteraturen (Nelly Sachs, Peter Weiss) och
om tysksvenska kulturella relationer.
Dessutom har han författat läroböcker i tyska.

Foto: Alf Karlström

Deutschland, aber wo liegt es?/
Tyskland, men var ligger det?

helmut müssener

Helmut Müssener bor sedan ett år
tillbaka i Östhammar, där han tycker
att ”allt finns”. Enda nackdelen är att
det har blivit längre till barnbarnen.
Han är fortfarande fullt verksam och
pendlar ett par dagar i veckan till
Uppsala. Han är mycket idrottsintresserad, framförallt av fotboll och
friidrott. Några fritidsproblem har
han knappast.
MARGARETA WESTIN
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Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2009
Uppsala Senioruniversitet har under
året fyllt 30 år. Jubileet firades den 9
oktober med seminarium och bankett. Ragnar Bergling, Per Malmberg
och Elsa Söderqvist blev hedersmedlemmar. Vårt universitet uppvaktades
av Folkuniversitetet med stipendier
”för utbildning och utbildande resor” öppna för alla medlemmar. Det
stipendium vi själva inrättat gick i
år till Ulf Johansson Werre. Antalet
medlemmar passerade under året
2 000. Av den jubileumsrapport som
publicerades framgick att antalet
medlemmar under den senaste femårsperioden ökat med 500 personer
och att verksamheten breddats. Drygt
hälften av medlemmarna har rekryterats 2005 eller senare.
Styrelsen
Styrelsen valdes på årsmötet den 10
mars 2009. Den har liksom tidigare
haft sju ledamöter och två suppleanter. Ordförandena i arbetsgrupperna
och Medlemsbladets redaktion har
adjungerats till styrelsen. Ledamöter
har varit Kersti Ullenhag (ordföran
de), Johnny Andersson (vice ordförande),

10

Brittmari Ekholm (sekreterare),
Ellinor Lindström (kassaförvaltare)
samt Bertil Eriksson, Rune Hedman
och Ingrid Melin. Suppleanter har
varit Monika Ekman och Christina
Lindqvist.
Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden. Två av dessa
har varit extra sammanträden för
behandling av ekonomiska frågor.
Expansionen under den senaste femårsperioden har inneburit att trycket
mot organisationen ökat men också
att verksamheten gått med stora
överskott. Frågan har därför varit hur
man på ett ansvarsfullt sätt anpassar
organisation och ekonomi till den nya
verkligheten.
Den goda ekonomin gjorde det
möjligt att öka de ”normala” kostnaderna. Alla medlemmar bjöds på ett
seminarium vid jubileet, jubileumsbanketten subventionerades och varje
medlem erbjöds ett gratisexemplar
av jubileumsrapporten. Alla funk
tionärer har fått en julgåva och in
bjudits till jullunch. Funktionärer i
nyckelställning inom Sekretariatet
och på Medlemsbladets redaktion,
har mottagit retroaktiva arvoden för
andra halvåret 2009. Beslut har fattats

om höjda timarvoden till föreläsare
och cirkelledare år 2010. Avvägningen
mellan funktionärernas naturaförmåner och arvoden har varit kontroversiell utifrån frågeställningen:
”Är det förenligt med ideellt arbete
att ta emot ett erbjudet arvode?” Den
diskussionen fortgår som en del av
budgetarbetet för 2010.
Vårkollegium och Samråd har
traditionsenligt hållits. Vid Samrådet
i november diskuterades om det är
möjligt att i framtiden rekrytera medarbetare utan arvoden till ansvarsfulla
och bärande funktioner inom USU.
De externa kontakterna har varit
goda. Samarbetet med Folkuniversitetet har varit värdefullt. Som
medlemmar i Uppsala Pensionärers
Samarbetsorganisation har vi varit
representerade på konferenser med
andra pensionärsorganisationer i
Uppsala. Ordföranden, vice ordföranden och tre funktionärer med ansvar
inom serie- och cirkelverksamheten
deltog i maj i ett samrådsmöte med
övriga svenska senior-/pensionärs
universitet i Kalmar. Som en uppföljning av Kalmarmötet inbjöd USU till
en ordförandekonferens i Uppsala i
maj 2010.

Valberedning
Yngve Hofvander (sammankallande),
Margareta Granberg och Gunvor
Kjellström.
Årsavgift
Årsavgiften har varit 200 kronor.
Medlemsbladet
Medlemsbladet har utkommit med
fem nummer. För att underlätta
Sekretariatets identifiering av inbetalda medlemsavgifter har nummer
4 för första gången plastats in, vilket
möjliggjorde utskick av en färdigadresserad plusgiroblankett för medlemsavgiften. 11 300 exemplar har
tryckts under 2009, en ökning från
föregående år med 1 200 exemplar.
Redaktionen har bestått av Barbro
Posse, ordförande, Agneta Sundelöf,
vice ordförande, Alf Karlström och
Margareta Westin.
Sekretariatet
Sekretariatet sköter det löpande arbetet på USUs expedition, d.v.s. tar
hand om anmälningar till cirklar
och föreläsningsserier och håller den
dagliga kontakten med medlemmarna via telefon och e-post. P.g.a.
den kraftiga ökningen av antalet
medlemmar har belastningen på
Sekretariatet ökat alltmer och tankar
på att anställa en kontorist på halvtid
har diskuterats men tillsvidare görs
försök att hitta nya ideella krafter.
Medarbetarna inom Sekretariatet har
haft tolv arbetssammanträden ofta i
kombination med internutbildning.
Den kulturella verksamhet, som
Sekretariatet sköter tillsammans med
Arbetsgruppen för resor, består framför allt av besök på teater/opera samt
resor till museer/utställningar. Sålunda har Operan besökts tre gånger,
Heby (Metropolitanföreställningar)
fyra gånger, Folkoperan en gång,
Stockholms Stadsteater tre, Uppsala

stadsteater två och Intiman en gång.
Vidare har resor anordnats till Waldemarsudde och Nationalmuseum.
I samband med studiecirklar har
ett besök skett vid Svea Hovrätt och
två resor till olika kyrkor anordnats.
Uppsala universitets konstsamlingar
har visats vid två tillfällen. En resa till
Gotland har delvis administrerats av
Sekretariatet, liksom middagen vid
trettioårsjubileet.
Ingrid Melin har varit ordförande
med Malin Åkerblom som vice ord
förande. Administrationen av föreläsnings- och studiecirkelverksamheten
har planerats och beretts av studieledaren Malin Åkerblom under hela
året, och Håkan Westergren t o m 30
juni. Gördis Hymér har varit ansvarig
inom Sekretariatet för endagsresor
till kulturella arrangemang. Under
året har flera medarbetare slutat men
gruppen har under året fått en ny medarbetare, Gudrun Ahlborg Levander.
Mia Virving har varit arkivansvarig
och även skött ansökningar om kommunala bidrag m.m. Vid årets slut består gruppen av nio personer, förutom
de ovan nämnda även av Gudrun
Bäckström, Margareta Knutson, ElsaBritta Larsson och Caare Smith. Till
Sekretariatet är också knutet dator
expertis genom Jens Danielsson och
Bertil Eriksson.
Tisdagsföreläsningar
Föreläsningarna har hållits i Universitetshuset, sal X, kl. 13.15 på tisdagar
varannan vecka. Sammanlagt har 15
föreläsningar genomförts, åtta på våren och sju på hösten. Vid ett tillfälle
ersattes föreläsningen med ett samtal
mellan professorerna Lennart Bengtsson och David Gee om Klimathotet –
vad vi vet och inte vet. Antal deltagare
per gång har varit 50 till drygt 200.
Antalet åhörare har sammanlagt varit
1 989 (motsv. antal 2008 var 1 513).
Vid ett tillfälle var antalet deltagare
244 varför föreläsningen flyttades
från Sal X till Universitetsaulan. Ökningen tyder på att våra medlemmar
uppskattar aktualiteten och bredden

i valet av föreläsningsämnen samt
föreläsarnas skicklighet i att förmedla
sitt budskap. Detta styrks av spontana reaktioner till ledamöterna i
Arbetsgruppen. Förteckning över
föreläsningarna finns i de tryckta
programmen för 2009.
Arbetsgruppen för tisdagsföreläsningar har bestått av Johnny Andersson, ordförande, Carl-Olof Jacobson,
Sven Kullander, Sven Lundström och
Kersti Ullenhag.
Föreläsnings- och
seminarieserier och studiecirklar
Hela Arbetsgruppen har sammanträtt
åtta gånger. Ytterligare planeringsmöten har ägt rum i undergrupper för
ämnesområdena humaniora, samhällsvetenskap, språk, natur och teknik samt medicin och vård. Förutom
arbetet med programmet för cirklar
och serier har gruppen planerat och
genomfört årets kollegium i maj på
First Hotel Linné. Till detta inbjöds
alla ledare av cirklar och serier tillsammans med styrelsen. Femtiofem
personer deltog. Gunnar Danielsson,
biträdande rektor vid Folkuniversitets Uppsalaregion, inledde med en
presentation av 2009 års Kulturutredning. Per Malmberg, medlem i
arbetsgruppen för serier och cirklar,
beskrev sedan vad som karakteriserar
en studiecirkel jämfört med föreläsningar och seminarier och tog upp
utvecklingen av studiecirklar sedan
starten för över hundra år sedan. Maj
Aldskogius, medlem i arbetsgruppen
för serier och cirklar och ordförande
i arbetsgruppen för AV-teknik, informerade därefter om vilka lokaler och
vilken teknisk utrustning som skulle
finnas tillgänglig till hösten samt en
lista över de behov av teknisk utrustning som serie- och cirkelledare angivit inför höstterminens aktiviteter.
Gruppdiskussionerna omfattade dels
vilka hjälpmedel som deltagarna anser att de behöver och som inte finns
idag och vilket stöd i övrigt de skulle
vilja ha vid genomförandet av sina
aktiviteter, dels hur stora möjligheter
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Revisorer
Jan Brolin och Hans Årstadius med
Stig Brodin som suppleant.

årsmöte

deras cirkeldeltagare har att påverka
innehåll, uppläggning och studietakt
samt vilka olika former av utvärdering
de prövat. En rapport från kollegiet
har skickats ut till alla inbjudna.
För deltagande i serier och cirklar
som är fortsättningar från tidigare
termin gäller generellt ingen förtur för
tidigare deltagare. Men med början
från höstterminen 2009 genomför
USU ett försök med förtur för alla
som läser språk på en- eller tvåstjärnig
nivå och som kommande termin vill
fortsätta med samma språk på högst
tvåstjärnig nivå. Försöket ska utvärderas efter två år.
Föreläsnings- och seminarieserier
Under både vår- och höstterminen
2009 genomfördes en serie i konsthistoria, en i musik, där kulturpersoner i
Uppsala talar om och spelar musik de
själva valt, en om jazzens historia samt
en om olika sjukdomar, deras behandling och förebyggande åtgärder. Vårterminen omfattade vidare en serie
om planeten Jorden, en om Gotlands
medeltida kyrkokonst, som avslutades med en resa till Gotland, och en
om Sverige och Finland sedan 1809,
två hundra år av gemenskaper. Den
sistnämnda följdes under höstterminen upp med en serie om Finland
efter 1809 med temat kulturen som
skapare av nationell identitet. Övriga
serier under hösten behandlade hur
rätt och rättvisa fungerar i dagens
samhälle, mikrobernas värld, hur det
går när man äter, dricker och är glad,
hur några av höstens uppsättningar
på Uppsala stadsteater blir till samt
det franska språket och det franska
samhället.
Totala antalet deltagare i serierna
var under våren 738 och under hösten
970 personer.
Studiecirklar
Under vårterminen 2009 genomfördes 54 studiecirklar. Av dessa anordnades 20 i humaniora, 27 i språk,
tre i natur och samhälle samt fyra i
datakunskap.
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Höstterminen 2009 genomfördes
52 studiecirklar. Av dessa anordnades
19 i humaniora, 28 i språk och 5 i
natur och samhälle.
Totala antalet deltagare i cirklarna
var under våren 645 och under hösten
642 personer.
Arbetsgruppen för föreläsningsoch seminarieserier och studiecirklar
har under 2009 bestått av Birgitta
Hedman, ordförande, Per Abenius,
Maj Aldskogius, Andreas Ehn, Karl Johan Eklund, Monika Ekman, Gunhild
Hammarström, Nils-Johan Höglund,
Anna Ivarsdotter, Lena Kåreland, Lennart Källströmer, Christina Lindqvist,
Outi Lundén, Per Malmberg (t.o.m.
30 juni), Ingrid Melin, Bo Nylund,
Lars Ohlander, Alice Rinell Hermansson, Erling Wande, Håkan Westergren
(t.o.m. 30 juni), Gunilla Wünsche
(t.o.m. 30 juni), Staffan Yngve, Ingrid
Åberg och Malin Åkerblom.
Universitetskurser
USU har i sin katalog påmint om det
stora utbudet av kurser som Uppsala
universitet erbjuder.
Rapportserien
Under året har Arbetsgruppen för
rapportserier utgivit rapporten ”Uppsala Senioruniversitet 30 år. Åren 2004
– 2009”. Den utkom till jubileumsfirandet den 9 oktober 2009. Den innehåller förutom en bred presentation
av verksamheten under de senaste fem
åren även förteckningar över USUs
funktionärer m.m. Rapporten ingår i
USUs rapportserie som nr 10.
Arbetsgruppen har bestått av Rune
Hedman ordförande, Maj Aldskogius,
Hans Aldskogius, Ragnar Bergling
och Birgitta Hedman.
Audiovisuella hjälpmedel
Målsättningen har varit att i första
hand alla föreläsningsserier ska få en
teknisk assistent som behärskar den
utrustning som används, d.v.s. CDspelare, diaprojektor, PC och dataprojektor samt headset i de salar som har
hörslinga. Dessa tekniska assistenter

har utbildats i början av terminen
med uppföljning och utvärdering i
slutet av terminen.
Missionskyrkan har under året
installerat fasta dataprojektorer i tre
salar och två cirkelledare använder
såväl egen PC som egen dataprojektor,
vilket innebär att trycket på vår egen
utrustning har blivit mindre trots att
allt fler cirkelledare börjat använda
dessa AV-hjälpmedel. Under våren
2010 planerar allt fler serier och cirklar att koppla upp sig på internet via
Missionskyrkans system.
Den största investeringen under
året har varit nya högtalare och förstärkare som kopplats ihop med USUs
CD-spelare och Missionskyrkans
högtalarsystem för musikavlyssning
i Missionskyrkans kyrksal. Ett avtal
har ingåtts med Missionskyrkan om
att kyrkan förvarar och gratis tar fram
och installerar denna utrustning för
serien ”Min musik” mot att kyrkan
vid behov får använda utrustningen
i andra sammanhang.
Arbetsgruppen för audovisuella
hjälpmedel har bestått av Sven Lundström (ordförande våren 2009), Maj
Aldskogius (ordförande hösten 2009),
Hans Aldskogius, Martin Berg, Jens
Danielsson, Bertil Eriksson, Sture
Eriksson, Björn Linde, Ove Virham
mar samt fr.o.m. hösten 2009 dessutom av Benny Andersson, Alf Hultberg,
Agneta Lindsjö och Leon Niklasson.
WebbIT-frågor
WebbIT-gruppen har arbetat kontinuerligt med att utveckla och revidera
webbplatsen. Nytt fr.o.m. 2009-08-04
är att bildarkivet finns på webbplatsen. Det går att bläddra i bildarkivet
och söka efter bilder i ett bildregister.
Flera hjälpverktyg har utvecklats
i USUs administrativa system bl.a.
förtryckta inbetalningskort för medlemsavgiften, hjälpmedel för kontroll
av registrerade bokningar, utdrag av
valbara uppgifter ur medlems- och
bokningsregistret samt ett system för
datorstödd produktion av deltagarlistor för cirklar och serier.

Internationell verksamhet
USU är medlem i AIUTA/IAUTA
(International Association of Universities of the Third Age, U3A). Gunnar
Tibell är ordinarie ledamot i AIUTA:s
styrelse t.o.m. hösten 2010 med Brittmari Ekholm som suppleant. Gunnar
Tibell har under året deltagit i två
styrelsesammanträden, det ena i Paris
och det andra i Leicester.
USU är också medlem i EFOS (European Federation of Older Students at
the Universities). Maj Aldskogius är
medlem i EFOS styrelse t.o.m. år 2011
med Ingrid Melin som suppleant. Jarl
Lundin deltog i april i ett EFOS-möte
i Graz som ersättare för Maj/Ingrid.
Höstens EFOS-möte sammanföll i
tiden med USUs 30-årsjubileum och
därför deltog inte någon från USU i
det mötet.
Kontakter med senioruniversitet i
andra länder via AIUTA och EFOS har
givit nya idéer rörande vår verksamhet, möjlighet att delta i internationella forsknings- och utvecklingsprojekt
samt möjlighet att anordna bilaterala utbyten med senioruniversitet
i andra länder. Arbetsgruppen för
internationell verksamhet besöktes i
september av två representanter för
senioruniversitetet i Brno i Tjeckien
för att diskutera ett utkast till ett EUprojekt. En grupp från USU besökte

Senioruniversitetet i Groningen i maj.
Utbyte med Hamburg anordnades
under året för andra gången. En grupp
från Uppsala besökte Hamburg i november 2008 med återbesök i Uppsala
i juni 2009.
Arbetsgruppen för internationell
verksamhet har bestått av Maj Aldskogius (ordförande), Ingrid Melin
(sekreterare) samt Brittmari Ekholm,
Jarl Lundin, Gunnar Tibell och Gunilla Wünsche.
Resor/studiebesök
Gruppen har i samarbete med Sekretariatet planerat och anordnat
både längre och kortare resor och
studiebesök samt kulturell verksamhet. Endagsresor till olika kulturella
arrangemang redovisas under Sekretariatets verksamhet.
Längre resor har förberetts genom
en föreläsningsserie eller en seminariedag och följts upp av ett seminarium eller en fest med bildvisning. I
april anordnades en uppföljning av
USUs resa till Egypten i december
2008 och i september ett återbesök vid
Viktoriamuseet för egyptiska fornsaker. Under våren höll Tore Stenström
en föreläsningsserie om ”Gotländsk
medeltida kyrkokonst” och den av
slutades med ett studiebesök på Gotland 29 maj – 3 juni 2009, med fest
och bildvisning i december. Höstens
föreläsningsserie Finland efter 1809
följdes upp med en kulturresa till
Helsingfors 21–25 september.
Resegruppen har utgjorts av Maj
Aldskogius (ordförande), Brittmari
Ekholm, Gördis Hymér och Ingrid
Melin.
Trafiksäkerhetsombud
Trafiksäkerhetsombud har varit Claes
Risinger och Gösta Rönnkvist.
Ekonomi
Verksamheten 2009 omsatte 2 210 020
kr. De största intäktsposterna utgörs
av deltagaravgifterna för cirklar och
förel äsningsserier med 1 105 750
kr (+11% jämfört med 2008) och

medlemsavgifterna med 412 950 kr
(+9%). Intäkterna från kultur- och
researrangemangen uppgår till närmare 600 000 kr, men kostnaderna
är nästan lika stora och den verksamheten ger därför ett litet överskott på
knappt 9 000 kr (2008 drygt 13 000
kr). De totala kostnaderna uppgår till
2 307 551 kr. Resultatet för 2009 blir
efter ränteintäkter på 12 435 kr ett
underskott på -85 096 kr.
Kostnaderna för arvoden till ledare
och föreläsare, material och lokaler
för cirklar och föreläsningsserier/
seminarier uppgår till 936 293 kr.
Information om vår verksamhet via
Medlemsbladet och webbplats kostar
190 856 kr.
Senioruniversitetets ökade verksamhet och medlemstal ställer krav
på mer resurser för verksamhetsplanering, administration, systemunderhåll, information, medlemsservice
och ekonomiförvaltning. Ett 60-tal
ideellt engagerade medarbetare gör
stora insatser i de olika arbetsgrupperna och funktionerna. Vår bedömning är nu att flera av funktionerna
bör kompletteras och stärkas för att
kvalité och servicenivå skall säkerställas. Under 2009 har vi prövat att köpa
bokföringstjänsten inom ramen för
vårt samarbete med Folkuniversitet.
Det har fungerat bra och samarbetet
fortsätter 2010. Styrelsen har även
prövat att arvodera vissa funktionärer.
Rutinerna har förbättrats för ersättning av funktionärernas utlägg och
omkostnader i samband med deras
uppgifter och uppdrag för USU.
Övriga kostnader hänförbara till
Sekretariatets administration, verksamhetsplanering, uppföljning, systemunderhåll, medlemsservice samt
personalvård och representation
uppgick till 480 484 kr. Föregående
år redovisades knappt 150 000 kr
för motsvarande kanslikostnader.
Skillnaden mellan åren förklaras av
de för 2009 unika kostnaderna för
arvoden till funktionärer, firandet
av 30-årsjubileum, utgivningen av
Jubileumsrapporten, julklapp till alla
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Ansvarig för Bildarkivet har varit
Olof Wallenius. Arbetet löper på enligt instruktionen för att hantera och
arkivera analoga och digitala bilder.
En ny instruktion för bildarkivet har
framtagits och godkänts av USUs
styrelse 2009-12-01. Under året har
ca 150 nya bilder införts.
Arbetsgruppen för WebbIT-frågor,
som ansvarar för USUs webbplats
och IT-teknik, har bestått av Maj
Aldskogius (t.o.m. 2009-02-09), Jens
Danielsson (ordförande), Bertil Eriksson (vice ordförande), Rune Hedman,
Ingrid Melin, Barbro Posse, Kersti
Ullenhag (fr.o.m. 2009-03-16) och
fr.o.m. 2009-01-13 ingår Olof Wallenius i gruppen.

årsmöte

funktionärer samt högre kostnader
för Sekretariatets lokaler.
Senioruniversitetet har en stark
balansräkning med tillgångar på drygt
4 miljoner. Det egna kapitalet uppgår
till 2,5 miljoner och består av balanserade överskott från 30 års verksamhet.
Det är till största delen uppbyggt de
senaste sex åren. Styrelsen föreslår att
årets resultat överförs i ny räkning.
Styrelsen har under året påbörjat
en diskussion om hur våra samlade

tillgångar skall tas i anspråk för att
utveckla verksamheten och gagna
våra medlemmar, ledare, föreläsare
och funktionärer. Ett första beslut
med denna inriktning har tagits i
och med höjningen av arvodena till
cirkelledare och föreläsare som gäller
från och med 2010 års verksamhet.
Diskussionen om de viktiga framtidsfrågorna vill styrelsen fortsätta föra
tillsammans med funktionärer och
medlemmar.

Det fullständiga bokslutet med Resultat- och Balansräkning kommer att
vara tillgängligt på Sekretariatet från
1 mars och vid årsmötet den 16 mars.
Styrelsen vill avslutningsvis tacka
föreningsmedlemmarna för deras
intresse, stöd och engagemang i verksamheten. Ett speciellt tack riktas till
alla de ideellt arbetande funktionärerna, vilkas insatser är en förutsättning
för att verksamheten skall fungera.

Uppsala i januari 2010
Kersti Ullenhag

Johnny Andersson

Brittmari Ekholm

Bertil Eriksson

Ellinor Lindström

Ingrid Melin  	

Christina Lindqvist

Monika Ekman

Rune Hedman

Förslag till Styrelse
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Ulla Myhrman

Nyval till 2011

Ledamöter

Bertil Eriksson
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Brittmari Ekholm
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Monika Ekman

Vald till 2011
Vald till 2011
Omval till 2012
Omval till 2012
Omval till 2012
Nyval till 2012

Suppleanter

Christina Lindqvist
Christina Tellgren

Omval till 2011
Nyval till 2011

Revisorer

DUO Revisionsbyrå
(Maria Skantz)
Stig Brodin

Vald/utsedd till 2011
Omval till 2011

Revis.suppl

Uppsala 2010-01-06
Yngve Hofvander    Margareta Granberg   Gunvor Kjellström
(sammankallande)
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Dagordning

vid Uppsala Senioruniversitets årsmöte 2010, tisdagen den 16 mars
kl. 13.15 i Tovensalen, Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40
Årsmötet öppnas av föreningens ordförande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
		
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två personer att justera årsmötets protokoll
Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2009
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande för ett år
Val av fyra styrelseledamöter för två år och två suppleanter för ett år
jämte eventuellt erforderliga fyllnadsval
Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Val av valberedning
Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår
Förslag till stadgeändring*
Eventuella motioner
Mötet avslutas

Efter årsmötet talar professor Barbro Westerholm om ”Att åldras i Europa”.
Därefter bjuder USU på kaffe och tårta.
*Styrelsen föreslår årsmötet 2010 att besluta om ändring av Uppsala Senioruniversitets stadgar
så att § 13 får följande lydelse: (Den kursiverade texten är förslag till ändring.)
§ 13.
Vid årsmöte skall följande frågor behandlas:
1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän för mötets protokoll
4.
Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut för det gångna verksamhetsåret
5.
Revisorernas berättelse för det gångna året
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
		 jämte eventuellt erforderligt fyllnadsval
11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
12. Val av valberedning
13. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår
14. Behandling av förslag från styrelsen
15. Behandling av inkomna motioner
16. Mötet avslutas
Den nyvalda styrelsen kallas till konstituerande sammanträde omedelbart efter årsmötet.
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Från skrivarstugan

Hemligt

Mathias älskade sitt dagis Bergabiten. Han trivdes där
och deltog med liv och lust i alla verksamheter. Ofta
kom han och visade teckningar och knåp som han själv
gjort. Han var stolt inför mor och far och mormor. Nya
sånger hade fröken lärt honom, som han lärde oss. Och
han visste hur man gjorde trolldeg!
Så gick tiden och Mathias fick en liten syster. Tiden
gick igen (ja den går ju så fort nu för tiden). Lillasyster
Rebecka fick börja på Mathias dagis. Han introducerade
henne noga. Det var rörande att se hur han tog ansvar
för henne. Han var ju i alla fall stor och det var hans
dagis.
Så kom en stor dag. Ja, det andades sensation!
Mathias berättade att allt var hemligt nästa dag. Föräldrar
och anhöriga skulle få följa med på en hemlig utfärd och
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det skulle bli en stor överraskning. Hemlig plats! Där
skulle saker ske. Vad? Det var Hemligt! Barnen skulle ha
föreställning. Allt var hemligt. Mathias var sprickfärdig
– men ståndaktig!
Rebecka kom och började skutta ivrigt på golvet,
som en hare eller kanin. – Jag ska bara träna, sa hon.
Hon skuttade på och Mathias blev irriterad på henne.
Vi vuxna frågade – ska du vara hare eller kanin?
– Ja jag säger då inget, det är hemligt, sa Mathias.
Rebecka höll igång. Mathias fnös lite åt henne.
Efter en stund sträckte Mathias på sig. Med allvarlig ton och med högburet huvud lämnade han rummet och förklarade – Ja men ni vet i alla fall inte vem
som ska vara ELEFANT!
Barbro Gustafsson

