Verksamhetsberättelse 2015 för Skara Senioruniversitet
Presenterad vid årsmötet den 10 mars 2016

Skara Senioruniversitet kan nu redovisa sin femte 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
”Tankens makt – några nedslag i idé- och lärdomshistoria” och innehöll följande:
23/1 Vad är idéhistoria? (Inledning).
Humanistisk kunskap i framtidens samhälle.
Sverker Sörlin, idéhistoriker, författare, professor i miljöhistoria vid KTH.
12/2 Bildning och människovärde – om folkrörelsernas bildningsideal.
Ronny Ambjörnsson, professor em i idé- och lärdomshistoria.
26/3 Känslornas kulturhistoria.
Claes Ekenstam, idéhistoriker, psykoterapeut, lektor vid högskolan i Borås.
16/4 Kvinnorna på Fogelstad – unika folkbildare i rösträttskampens spår.
Ulrika Knutsson, kulturjournalist.
Höstterminens tema var
”Härifrån till oändligheten – fakta och funderingar om universum”.
23/9 Betyder oändligheten något? Om människan i dagens kosmologi.
Bengt Gustafsson, professor em i teoretisk astrofysik, Uppsala.
15/10 Ögon känsliga för stjärnor – vad vi ser och upplever på stjärnhimlen.
Marie Rådbo, lektor vid Göteborgs universitet.
5/11 Astronomins historia och Galileo Galilei.
Gunnar Sporrong, astronom och naturvetare.
Bonusföreläsningar
Likt tidigare år har erbjudits en föreläsning per termin med fri entré för medlemmar,
med ämnen som varit fristående från terminens tema.
16/3 Tove Jansson – den avslöjande tröstaren.
Skådespelaren Birgitta Ulfsson berättar och sjunger visor tillsammans med
ackompanjatören Lowe Pettersson
3/12 Sfärernas harmoni, himlarnas musik, Shakespeare och renässansen.
Pierre Nordahl, föreläsare och lutenist i kören Romeo och Julia, sjunger spelar
och berättar tillsammans med dottern Lovisa.

Lokal för programmen under året har varit Skara Missionskyrka, Rådhusgatan 10.
Istället för studieresa erbjöds under vårterminen 4 seminarier istället för 3 och
antalet arrangemang blev därmed detsamma som tidigare.
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 delar av
kopieringen av föreningens information till medlemmarna.
Ekonomi
Vad gäller föreningens ekonomi under året 2015, hänvisar vi till den upprättade
resultat- och balansräkningen.
Övrigt
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten, inklusive årsmötet 26 mars.
Medlemsavgiften har oförändrat varit 100 kr per år och person.
Föreningen fortsätter att växa och medlemsantalet vid årets slut var 272 personer
(jämfört med 264 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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