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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. 
 
Ronny Turesson, adj. från Folkuniversitetet. 
 
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året. 
 

Enligt stadgarna ska ledamöter väljas på två år, så att hälften av dem står på tur att avgå vid 
varje årsmöte. Dessutom anges att ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör bör 
inte avgå samtidigt. Vissa nyval under de senaste åren har inneburit att samtliga 
styrelsemedlemmar står i tur att avgå.  

Styrelsemöten/aktiviteter  

P.g.a. Coronaepidemin blev det en utmaning för styrelsen att ställa om och anpassa planerade 
aktiviteter till förändrade förhållanden. Två av de planerade föreläsningarna under januari och 
februari månad kunde genomföras. Ett varierande utbud av studiecirklar var planerade både 
för vår och höst. Men redan i början av mars månad bestämde styrelsen att kontakta 
cirkelledarna som skulle förbereda att planerade och igångsatta aktiviteter skulle ställas in. Då 
smittspridningen gick ned under sommaren planerades främst för att starta upp studiecirklar 
och stadsvandringar till hösten. Pga av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vikten 
att kunna hålla avstånd har Wärenstams rymliga lokaler kunnat användas för de studiecirklar 
som varit igång. Vi köpte in hygienartiklar såsom handsprit och munskydd för att brukas vid 
de olika aktiviteterna. För cirkelträffar som inte kunde genomföras bestämde styrelsen att 
deltagare hade rätt att få tillbaks 50 kronor per tillfälle. Som ett resultat av smittspridningen 
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har våra styrelsemöten förutom ett genomförts digitalt. I syfte att behålla våra medlemmar, 
och som kompensation för att så många aktiviteter inte kunnat genomföras, beslutade 
styrelsen i slutet av 2020 att inte ta ut medlemsavgiften för det första halvåret 2021 och 
meddela detta vid årsmötet.  

Under hösten genomfördes en digital enkätstudie som syftade till att kartlägga vad 
medlemmarna anser om bl a digitala föreläsningar, avgifter och om kunskapsnivån att 
använda digital teknik.  

Via nätverktyget Zoom, i november månad, deltog två representanter från styrelsen på den 
nationella konferensen för landets Senior- och Pensionärsuniversitet rörande digitala 
lösningar i verksamheten 

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad beviljade under hösten ett bidrag på 30 000 kronor för inköp av 
kommunikations-/guideutrustning. 

Under året har ny personal rekryterats till Folkuniversitetet och i mitten av december flyttade 
Folkuniversitetet till nya lokaler på Alingsåsvägen 6.  

Revisorer 

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

Valberedning  

Lennart Wasling, sammankallande och Kerstin Hellekant. 

Medlemsantal 

Antalet medlemmar: 390. Jämförande siffra för 2019: 370. En ökning med 5,4 %. 
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Verksamhet  

Föreläsningar 

Januari: Niclas Sennerteg, Habsburgarna – det försvunna imperiet. 
Februari: Johanna Broman Åkesson, Den karnevaliske Povel Ramel. 
Mars, april, maj, augusti, september, oktober och november inställt p.g.a. Coronasmittan. 
Juni: Vassilis Bolonassos, Musik i Coronatider (livestreaming) 
December, Vassilis Bolonassos, Musik i adventstid (poddradio) 
Visning och föredrag: Tore Hagman, Vår tid med jorden 
 
Stadsvandringar 
 
Augusti: Fredrik Hjelm 
September: Ett tillfälle med Anton Spets och ett med Fredrik Hjelm 
Oktober: Två tillfällen med Lennart och Marita Wasling 
 
Medlemsmöten 
Jörgen Larsson: Om rytmiska läsar- och lyssnarstrategier (digitalt).  
Antalet deltagare på samtliga aktiviteter totalt under året 1103. Jämförande siffra med totala 
antalet 2019: 1469. En minskning med 33%. På föreläsningar 685 deltagare varav 282 män. 
Jämförande siffra med totala antalet 2019: 1365. En minskning med 50 %.  
 

Medlemsutveckling
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Studiecirklar 

Våren 2020 
• Engelska för nybörjare. 
• Engelsk konversation.   
• Engelsk konversation (fortsättning 2 cirklar).   
• Tysk konversation och litteratur. 
• Skrivarcirkel med workshop och feedback. 
• Vårt språk och våra ord. 
• Favoritdikter 
• Nedslag bland svenska klassiker. 
• Ett urval läsvärda Europeiska författare 
• Vardagskommunikation 
• Folkvandringstid. 
• Konst i bild från ungrenässans till nutid (2 cirklar). 
• Venedig. 
• Opera för nybörjare 
• Musikens betydelse för hälsan i ett livscykelperspektiv. 
• Mötesplats dans. 
• Dansanalys 
• HBTQIA+ - vad är det, och hur blir det på äldre dár 
• Lär känna din MAC och dess inbyggda program 
• Bli vän med din I-phone – Ipad. 

 

Deltagare föreläsningar
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Hösten 2020 
• Engelska 1. 
• Engelska 2 (konversation).  
• English bookclub. 
• Tysk konversation och litteratur. 
• Skrivarcirkel med workshop och feedback. 
• Ett urval läsvärda europeiska författare.  
• Konst i bild från ungrenässans till nutid (2 cirklar). 
• Venedig. 
• Tre musikaliska underhållningsikoner. 
• Klassiska pärlor och lite nytt ur musikhistorien. 
• Musikens betydelse för hälsan i ett livscykelperspektiv 
• Klimatcirkel. 
• Vinkunskap. 
• Språkens släktskap och åldrar. 
• Napoleon Bonapartec – mannen, tiden, bakgrunden. 
• Lär känna din PC och dess inbyggda program. 
• Bli vän med din smarta mobil/surfplatta 

 

Av planerade 20 studiecirklar under våren och 17 på hösten kunde 20 genomföras helt eller 
delvis. Antalet deltagare i studiecirklar totalt under året: 234. Jämförelsesiffra 2018: 300. En 
minskning med 28%. Antalet unika deltagare 166. Jämförelsesiffra 2019: 220. En minskning 
med 33 %.  
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Utställningar  
”Vår tid på Jorden” Guidning av Tore Hagman. 

Workshops  
Två pedagogiska workshops, en på våren och en på hösten för styrelsemedlemmarna. 
 
Resa 

En resa till Venedig planerades men ställdes in pga av Coronasmittan och 
folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Digitalisering 

Den egna webbplatsen har utvecklats under året och anpassats till krav som följer av att kunna 
sända digitala föreläsningar, medlemsmöten och styrelsemöten.  

 

 

 

Britt-Marie Halldén    Uno Axelsson 

 

 

Gunnel Bengtsson    Jan Magnusson 

 

 

Kerstin Hellekant    Karin Höglund 

 

 

Barbro Ohlson   Karl-Axel Sjöblom  

 

 

Broney Skogström   

 


