
      

Verksamhetsberättelse 2021  
 
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. 
Christina Sildenstedt, ledamot 
Karl Axel Sjöblom, ledamot. 
Monika Hammarnäs, suppleant. 
 
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. I tur att avgå är Uno Axelsson, Britt-Marie Halldén, Kerstin Hellekant, 
Karl-Axel Sjöblom och Monika Hammarnäs.  
 
Styrelsemöten/aktiviteter  
Såsom under år 2020 blev det fortsatt en utmaning för styrelsen att ställa om och anpassa 
planerade aktiviteter pga. Coronapandemin. Det som var utmärkande för styrelsens arbete 
har varit att utveckla digitala verktyg för genomförandet av olika aktiviteter. Licenser för 
användandet av digitala plattformen Zoom anskaffades till styrelsemedlemmarna och vid två 
tillfällen arrangerades utbildning av föreningens medlemmar.  
 
En kommunikationsutrustning, guideutrustning, anskaffades (med bidrag från 
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad) och som använts i samband med en konstvandring och 
arrangerade naturvandringar. Den bidrog till att deltagarna kunde hålla behörigt avstånd 
från varandra utan att missa vad guiden berättade.  
Senioruniversitetet i Borås fyllde 25 år samma år som Borås stad firade 400- årsjubileum. 
Tjugofemåringen firades med en seminariedag den 8 september vilken kunde genomföras 
fysiskt.  
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För första halvåret togs ingen medlemsavgift ut. Detta för att kompensera medlemmarna för 
att inte så många aktiviteter kunnat genomföras föregående år samt i syfte att behålla 
medlemmarna.  
 
Under första halvåret har de nya lokalerna på Alingsåsvägen 6 börjat användas. Från och 
med hösten anskaffades en servicetelefon som har använts för att öka tillgängligheten för 
våra medlemmar. Medlemmar som haft frågor eller har saknat möjligheter att anmäla sig 
digitalt har kunnat ringa detta nummer för att få hjälp.  
 
En medlemsenkät skickades ut under hösten för att kartlägga medlemmarnas önskemål och 
synpunkter på digitala och fysiska cirkelutbud liksom ämnesområden, föreläsare och 
studiebesök (https://www.suboras.se/wp-content/uploads/2021/05/Medlemsenkät-
2021.pdf) Enkäten besvarades av 138 personer (35%). 
 
För att öka vår attraktivitet och tillgänglighet trycktes höstens program i form av en folder 
och skickades ut till medlemmarna via postförsändelse. Dessutom har ett medlemsbrev 
skickats ut månadsvis via mail. 
 
Deltagare i en av cirklarna deltog i en film om gemenskap och under temat ”Tillsammans 
Borås”. Direktlänk till avsnittet: https://www.svenskakyrkan.se/boras/senioruniversitetet 
 
Revisorer 
Svante Uller och Lennart Wasling och Magnus Torstensson (ersättare). 
 
Valberedning  
Lennart Wasling, sammankallande och Kerstin Hellekant. 
 
Medlemsantal 
Antalet medlemmar: 426. Jämförande siffra för 2020: 390. En ökning med 9%. 
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Verksamhet  
Föreläsningar 
Januari*  Torbjörn Ebenhardt: Utarmning av biologisk mångfald. 
Februari*  Mats Nylinder: Vatten-, ång- och vinddrivna sågar. Viktiga steg mot Sveriges 

industrialisering. 
Februari*  Gunhild Rosqvist: När isen smälter- utmaningar för miljö och människa. 
Mars*  Alexandra Waluszewski: Antibiotika – i tjänst och otjänst hos djur och 

människor.  
April*  Boel Godner: Integrationen i Södertälje efter högt flyktingmottagande. 
Maj**  Eva Sahlin: Naturens betydelse för hälsan. 
Augusti  Daniela Rosvall: Från teblad till tekopp. 
September  Britt-Marie Mattsson: USA-valet och ”fake news” 
Oktober  Sara Degerman Carlsson: SÄS före, under och efter(?) pandemin 
November  Nadim Ghazale: Polisarbetet i Borås 
 
*Digitala föreläsningar från Uppsala Senioruniversitet 
**Digital föreläsning i samband med medlemsmötet i maj.  
 

 
 
Naturvandringar och konstrunda 
 
Februari:  Rya åsar. 
Mars:  Kypegården 
April:  Pickesjön 
Maj:  Stadsvandring med guidning av Lennart Wasling 
Juni:  Konstvandring på Norrby med guidning av Lena Persson 
September:  Stadsvandring med guidning av Jan Magnusson 
Oktober: Hälsans stig 
 
 
Medlemsmöten 
Eva Sahlin:   Naturens betydelse för hälsan (digitalt).  
Jan-Åke Claesson:  Borås snabba tillväxt de senaste 10 åren 
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Antalet deltagare på samtliga aktiviteter, förutom de digitala föreläsningarna från Uppsala 
senioruniversitet som inte kunnat registreras, var totalt under året 940. Jämförande siffra 
med totala antalet 2020: 1103. En minskning med 15 %. På föreläsningar 618 deltagare varav 
163 män. Jämförande siffra med totala antalet 2020: 685. En minskning med 9 %.  
 
Studiecirklar 
Våren 2021 
• *English book club (cirkeln påbörjades under hösten och avslutades efter 

årsskiftet). 
• **Engelsk konversation 
• Venedig (cirkeln påbörjades under hösten och avslutades under våren).  
• ** Skrivarcirkel med workshop och feedback. 
 
*Under våren kunde studiecirkeln avslutas vilken innehållit såväl digitala som fysiska träffar. 
**Cirkeln genomfördes digitalt.  
 
Hösten 2021 
• Engelska fortsättning (dubblerad).  
• English book club. 
• Tysk konversation och litteratur. 
• Franska första terminen. 
• Italienska första terminen. 
• Opera för nybörjare, fortsättning. 
• Venedig. 
• Konst i bild från ungrenässans till nutid (dubblerad). 
• Hotet mot demokratin – troll och trollfabriker. 
• Musikguide till klassiska musikstycken. 
• Läsecirkel: Fyra moderna författare i översättning. 
• Skrivarcirkel med workshop och feedback. 
• Vinkunskap. 
• Den fulländade talaren och den goda människan. 
• Musikens betydelse för hälsan i ett livscykelperspektiv. 
• Bli vän med din smarta mobil/surfplatta (dubblerad). 
 
Antalet deltagare i studiecirklar totalt under året: 222. Jämförelsesiffra 2020: 232 (-0,5%). 
Antalet unika deltagare 178. Jämförelsesiffra 2020: 166. En ökning med 7%.  
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Seminariedagen 8/9  
 
Dagen genomfördes med föreläsningar samt en uppföljande diskussion med fyra företagare 
och entreprenörer under ledning av Kajsa Kettil. 
Föreläsningar: 
Alexandra Fried:  Medeltida Mariaskulpturer i Västergötland.  
Lena Sjöberg:  Det historiska arvet - Stephen Bennet och textilindustrin.  
Lena Kvist:   Borås som kulturstad idag och i morgon.  
Vildana Aganovic och  
Lars Gunnar Wahl:  Nya möjligheter för Borås  
 
Diskussion mellan 4 företagare om Borås som företagarstad, nu och i framtiden under temat 
Att bo lokalt och leva globalt - morgondagens entreprenörer. 
Moderator Kajsa Kettil. Deltagare Hanna Lassing, Paul Frankenius, Mathias Svensson och 
Mats Alfredsson:  
 
Antalet deltagare 72. 
 
Utställningar  
Ingen utställning har arrangerats. 
 
Workshops  
En pedagogisk workshop på våren för styrelsemedlemmarna. Två workshops för 
cirkelledarna, en på våren och en på hösten. Två styrelsemedlemmar deltog i nationell 
ordförandekonferens. Denna anordnades av Uppsala Senioruniversitet och syftet var att 
diskutera digital utveckling för senioruniversiteten i Sverige. Därutöver deltog ordföranden i 
en regional konferens i väst där syftet var att diskutera erfarenheter av att anordna 
aktiviteter under pandemin.  
 
Resa 
En resa till Venedig genomfördes under hösten. 
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Digitalisering 
Arbetet med digitalisera webbplatsen och verksamheten har fortsatt under året. Från hösten 
infördes att medlemmarna skulle anmäla sig digitalt inför att delta på föreläsningarna. Detta 
för att kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer för antalet deltagare vid föreläsningar. 
 
 
 
 
Britt-Marie Halldén    Uno Axelsson 
 
 
Gunnel Bengtsson    Jan Magnusson 
 
 
Kerstin Hellekant    Karin Höglund 
 
 
Barbro Ohlson   Christina Sildenstedt  
 
 
Karl-Axel Sjöblom    Monika Hammarnäs 


