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Verksamhetsberättelse 2019  
 

Styrelse 
 
Britt-Marie Halldén, ordförande.  
Uno Axelsson, vice ordförande och webmaster. 
Gunnel Bengtsson, kassör. 
Kerstin Hellekrant, studieorganisatör. 
Karin Höglund, medlemsansvarig. 
Barbro Ohlson, kontaktperson för cirkelverksamheten. 
Jan Magnusson, sekreterare. 
Karl Axel Sjöblom, ledamot. 
Broney Skogström, ledamot. 
 
Anna-Malin Bakke och Helen Högsten, adj. från Folkuniversitetet. 
  
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året. 
 

I tur att avgå är Uno Axelsson och Britt-Marie Halldén. 

Styrelsemöten/aktiviteter  

En utmaning för styrelsen och cirkelledare under året har varit en anpassning till nya lokaler 
på mötesplats Simonsland. Rekrytering och introduktion av ny personal till Folkuniversitetet 
har dessutom inneburit att Folkuniversitetet inte kunnat erbjuda samma studieservice som 
tidigare. Styrelsen har arbetat med införandet och användandet av dataprogrammet/systemet 
COGWORK och funktionerna i Mina aktiviteter. Utvecklandet av studiecirklar mot ett 
varierande utbud har varit i fokus. Samarbete med Regionteater Väst, Borås Stadsbibliotek 
och Wärenstams konsthall har inneburit att fler och olika aktiviteter kunnat erbjudas 
medlemmarna. Sedan höstterminen har Immanuelskyrkans lokal Sturesalen använts för våra 
föreläsningar. En marknadsföringsgrupp har under året arbetat med  att ta fram idéer och 
material för att stärka vårt varumärke. 

Revisorer 

Svante Uller och Lennart Wasling och Magnus Torstensson (ersättare). 
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Valberedning  

Lennart Wasling, sammankallande och Kerstin Hellekant. 

Medlemsantal 

Antalet medlemmar: 370 Jämförande siffra för 2018: 345. En ökning med 7%. 

 

Verksamhet  

Föreläsningar 

November  Hasse Persson: Bland presidenter, kungligheter och andra kändisar 
Oktober Åsa Wikforss: Alternativa fakta - om kunskapen och dess fiender 
September Svante Weyler: Det stora skiftet - nätet och den nya världsordningen 
Augusti Johanna Broman Åkesson: Hasse och Tage - Humoristiska humanister 
 
April Hans Gunnarsson: Talskrivarna - om retoriken i politiken 
Mars Stefan Eklund: Lokal journalistik för en ny tid 
Februari Mats Friberg: Klimatet - en fråga för världsfreden 
Januari Lars Lönnroth: Det germanska spåret 
 

Medlemsmöten 

Charlie Oskarsson: Minnen från revytiden med Curt Peterson 
Bo Edvinsson: På cykel till Paris med Rynkeby 
Antalet deltagare vid olika aktiviteter totalt under året 1469.  Jämförande siffra med totala 
antalet 2018: 1501. På föreläsningar 1365 deltagare varav 366 män. Jämförande siffra med 
totala antalet 2018: 1247. En ökning med 9 %.  
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Studiecirklar 

Våren 2019 
• Romarriket runt (2 cirklar). 
• Engelsk konversation (2 cirklar).   
• Tysk konversation och litteratur. 
• Skrivarcirkel. 
• Konst i bild från renässans till nutid (2 cirklar). 
• Venedig. 
• Opera för nybörjare 
• Bli vän med din smarta telefon. 
• Myter och sagor då och nu. 
• Nedslag bland klassiker – Fröding Boye och Ferlin 
• Musikhistoria. 

 
Hösten 2019 

• Engelsk konversation fortsättning.  
• Tysk konversation och litteratur. 
• Skrivarcirkel med workshop och feedback.. 
• Vårt språk våra ord.  
• Några aktuella nordiska författare. 
• Vardagskommunikation. 
• De små folkens historia-minoriteter i Europa. 
• Konst i bild från ungrenässans till nutid.(2 cirklar) 
• Venedig. 
• Opera för nybörjare. 
• Klassisk musik från cirka år 1800 och framåt. 
• Vad är dans? 
• Upptäck vad du vill göra med din dator.  
• Bli vän med din I-phone-I-pad. 
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Antalet deltagare i studiecirklar totalt under året: 300. Jämförelsesiffra 2018: 213. En ökning 
med 38%. Antalet unika deltagare 220. Jämförelsesiffra 2018: 146. En ökning med 51 %. 
Antalet studiecirklar har ökat, vilket återspeglats även i en variation av former och metoder.  

 
Utställningar  
Vår och höst, besök Wärenstams konsthall.  
Våren, två besök Smart Textiles, Textilhögskolan. 
 

Workshops  
Två pedagogiska workshops för cirkelledare, en på våren och en på hösten. 
En workshop tillsammans med resenärerna inför resan till Venedig. 
Konstvandring på Wärenstams konstmuseum vid två tillfällen.  
 

Resa 

Under fem dagar i maj månad deltog tjugo resenärer i resan till Venedig under ledning av Jan 
Magnusson. De flesta förberedda genom att ha deltagit i studiecirkeln om Venedig. En 
medlemsresa planerades under 2019 till Rom men genomfördes ej pga. för få anmälningar. 

Digitalisering 

Den egna webbplatsen innebär att effektivt kunna informera våra medlemmar samt 
massmedia om aktuella aktiviteter. Efter införandet av Mina aktiviteter meddelas 
medlemmarna via e-post om olika aktiviteter och medlemmarna kan också anmäla sig digitalt.  
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Systemet medför avsevärd förenkling av vårt administrativa arbete med studiecirklar och 
ekonomi. Referenser och länkar till våra samarbetspartners finns att se på vår hemsida.  

 

 

 

Britt-Marie Halldén    Uno Axelsson 

Ordf.    Vice ordf. 

 

 

 

Gunnel Bengtsson    Jan Magnusson 

Kassör    Sekreterare 

 

 

 

Kerstin Hellekant    Karin Höglund 

Studieorganisatör 

 

 

 

Barbro Ohlson   Karl-Axel Sjöblom  

 

 

 

Broney Skogström   

 


