Verksamhetsberättelse för Skara senioruniversitet 2017
Presenterad vid årsmötet den 8 mars 2018

Skara senioruniversitet kan nu redovisa sin sjunde helårsverksamhet sedan starten.
Inriktningen har som tidigare varit fördjupningsseminarier under eftermiddagstid i olika
teman. Verksamheten riktar sig i första hand till seniorer i Skara med omnejd, men allt fler
medlemmar utanför Skara har kommit till under åren.
Styrelsen har under året bestått av:
Birgitta Lundén, ordförande

Clas Olsson, vice ordförande

Christina Andersson, sekreterare, vt

Sven-Olof Kvarnemark, kassör

Elisabet Håstrand Lönnermark,sekr ht Jane Jönsson, ledamot
Jan-Olof Lindqvist, ledamot

Vårterminens seminarieserie hade temat

Filmen- igår, idag, imorgon
9/2 Introduktion till filmämnet. Historia och tekniska framsteg.
Erik Hedling, professor i filmvetenskap vid Lunds universitet.
19/4 1960-talet. En berättelse om två filmer: Psycho och Sound of music
Göran Everdahl, filmkritiker
8 /5 Vem gör film i framtiden? Tankar om film varvat med skrönor ur min karriär som
skådespelerska. Marika Lagercrantz, skådespelerska.
Höstterminens tema var

Arkeologi – spåren av människan
14/9 Det underjordiska Skara. Om arkeologin som vetenskap, med utgångspunkt från fynden
i Skara och Varnhem.
Maria Vretemark, fil dr och arkeolog, Västergötlands museum
12/10 Försvunnen värld- om den stora arkeologiska utgrävningen i Uppland i samband med
E4:ans utbyggnad norr om Uppsala.
Maja Hagerman, vetenskapsjournalist och författare.
16/11 Under ytan. Marinarkeologi, vetenskapen om det sjunkna förflutna.
Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola

Bonusföreläsningar
Liksom tidigare har erbjudits en föreläsning per termin med fri entré för medlemmar, med
ämnen som varit fristående från terminens tema.
4/5 Galanteri ersätter pompös barock–nedslag i musikhistorien 1750-1830.
Musikdirektör Ingegerd Idar
7/12 Vad händer med EU ? Utrikeskorrespondenten och kolumnisten Rolf Gustavsson

Lokal för verksamheten under året har varit Missionskyrkan i Skara, Rådhusgatan 10
Samverkan med Folkuniversitetet
All programverksamhet sker i samverkan med Folkuniversitetet .Avdelningskontoret i
Trollhättan har gett stöd och hjälp i det administrativa arbetet med ekonomiska frågor.
Folkuniversitetets IT-avdelning har löpande uppdaterat hemsidan med föreningens program,
pressklipp och övrig information.
Ett nytt samarbetsavtal med särskild överenskommelse mellan Skara Senioruniversitet och
Folkuniversitet har diskuterats fram under året och kommer att gälla 2018-2019.

Ekonomi
Vad gäller föreningens ekonomi under året 2017, hänvisar vi till den upprättade resultat-och
balansräkningen.

Övrigt
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten, inklusive årsmötet den 9 mars 2017.
Medlemsavgiften har oförändrat varit 100 kr per år och person.
Medlemsantalet vid årets slut var 283 personer.
Samtliga arrangemang har varit mycket välbesökta och vi gläds över den goda respons vi får
och för det stora intresset för föreningen.
Skara den 12 februari 2018
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