Verksamhetsberättelse 2014 för Skara Senioruniversitet
- presenterad vid årsmötet den 26 mars 2015 -

Skara Senioruniversitet kan nu redovisa sin fjärde helårsverksamhet sedan starten.
Inriktningen har som tidigare varit fördjupningsseminarier under eftermiddagstid i
varierande teman. Verksamheten riktar sig i första hand till seniorer i Skara med
omnejd, men allt fler medlemmar utanför Skara har kommit till under året.
Styrelsen har under året bestått av:
Birgitta Lundén, ordförande
Bengt Dahlström, vice ordförande
Christina Andersson, sekreterare
Sven-Olof Kvarnemark, kassör
Övriga ledamöter:
Elisabet Håstrand Lönnermark, Jane Jönsson och Clas Olsson
Vårterminens seminarieserie hade temat ”Skara stift 1000 år” och innehöll följande:
20/2 Biskop em Lars-Göran Lönnermark: Stiftets första tid. Skara stift i ett
europeiskt sammanhang.
11/3 Biskop Erik Aurelius: Två kraftkarlar och poeter i Skara – Brynolf Algotsson
och Jesper Svedberg.
3/4 Biskop Åke Bonnier: Redan nu och ännu inte – Skara stift i nutidens och framtidens utmanande sammanhang.
Höstterminens tema var ”Vägen till en hållbar värld”:
11/9 Stefan Edman: Bilen-Biffen-Bostaden. Om mat, klimat och en hållbar
vardagskonsumtion.
9/10 Henrik Grape: Individen, kollektivet och tanken – klimatets trefaldiga
utmaning.
13/11Pär Holmgren: Klimatet – en av flera utmaningar.
Bonusföreläsningar
Likt tidigare år har erbjudits en föreläsning per termin med fri entré för medlemmar,
med ämnen som varit fristående från terminens tema.
29/1 Gunnar Wetterberg: ”Vi går mot döden var vi går......” - men vi kan välja väg.
Om samspelet mellan demografi och ekonomi.
15/12 Vibeke Olsson: Att skriva historiska romaner.
Lokal för programmen under året har varit Skara Missionskyrka Rådhusgatan 10,
utom för seminarieserien ”Skara stift 1000 år” som på grund av ämnets karaktär
förlades till Skara domkyrka. Det gav oss också möjlighet att ge exempel på
tidstypisk musik för olika epoker. Lars Ek, Sven Carlén och Reibjörn Carlshamre
medverkade med röster och instrument.

Studieresa
Årets studieresa förlades till den 21 maj och blev en kyrkresa med anknytning till
vårens tema ”Skara stift 1000 år”. Kyrkor från olika epoker studerades:
Sankt Olofs kyrka från 1100-talet i Falköping, Skörstorps rundkyrka från 1100-talet,
Bottnaryds kyrka från 1600-talet samt Habo nya kyrka, Sankt Johannes, byggd 1993.
Lunchen intogs på Engelska villan i Ryfors och resan avslutades med kaffe på hotel
Bellevue i Hjo.
Samverkan med Folkuniversitetet
Föreningen har haft en god samverkan med Folkuniversitetet och dess
avdelningskontor i Trollhättan, som gett stöd och hjälp i det administrativa arbetet
med ekonomiska frågor. Dess IT-avdelning har löpande uppdaterat hemsidan med
föreningens program, pressklipp och övrig information.
Vi har under året fått god hjälp på Skara Skolscens expedition med kopiering och
utskrift av föreningens information till medlemmarna.
Ekonomi
Vad gäller föreningens ekonomi under året 2014, hänvisar vi till den upprättade
balans- och resultaträkningen.
Övrigt
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten, inklusive årsmötet 11 mars.
Medlemsavgiften har oförändrat varit 100 kr per år och person.
Lokaltidningarna Sklt och NLT har gett verksamheten fortsatt god uppmärksamhet.
Föreningen fortsätter att växa och medlemsantalet vid årets slut var 264 personer
(jämfört med 228 personer året innan).
Samtliga arrangemang har varit mycket välbesökta och vi gläds över det stora
intresset för föreningen både inom och utom Skara.
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