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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012
Skara Senioruniversitet bildades formellt som förening i november 2010 - efter en
försöksperiod som väckt stort intresse samma höst - och kan nu redovisa sin andra
helårsverksamhet med inriktningen fördjupningsseminarier på dagtid för seniorer i Skara med
omnejd.
Styrelsen har sedan årsmötet 28 februari 2012 bestått av:
Birgitta Lundén, ordförande
Bengt Dahlström, vice ordförande
Christina Andersson, sekreterare
Sven-Olof Kvarnemark,. kassör
Övriga ledamöter:Elisabet H Lönnermark, Jane Jönsson och Clas Olsson
Seminarieserier under 2012:
Musikhistoria med illustrationer (en serie påbörjad redan hösten 2011 under musikdirektör
Lars Eks ledning) inledde vårterminen 2012 med följande program:
24/1 ”Vad hände sen? Medeltid och renässans”
28/2 ”Barockens överdåd med Bach på krönet”
Båda seminarierna leddes av musikdirektör Ingegerd Idar, som förlade det sista seminariet till
domkyrkan, för att egenhändigt kunna använda dess instrument i sin fördjupning av epoken.
Djurhållning och djurhälsa – historia och framtid blev ämne för nästa seminarieserie
under vårterminen och genomfördes i samverkan med SLU i Skara :
20/3 ”Veterinärhistoria” Prof. Göran Jönsson och förre länsveterinären Bengt Vilson.
17/4 ”Djurhållning och landskapets förändringar” Prof. Ingvar Ekesbo
15/5 ”Djurhållningen i Sverige – är den uthållig?” Prof. Bo Algers, docent Stefan Gunnarson
Form och design var rubriken för höstens studier som inleddes med en introduktion i ämnet
och sedan gav fördjupningar inom såväl glaskonst som porslin- och möbeldesign:
4/9 ”Designhistorien – en introduktion. Från estetiska tilläggsvärden till strategisk varumärkesdesign”. Lasse Brunnström, prof. i designhistoria vid Göteborgs universitet.
27/9 Studieresa, heldag.Förste glasantikvarie Gunnel Holmér föreläste på Sveriges Glasmuseum i Växjö: ”Svenskt glas under sex sekler”.Visning av glasmuseet följde.
Resan avslutades med en guidning av Bruno Mathsson Center i Värnamo.
10/10 ”Svensk porslinshistoria – inte bara Rörstrand och Gustavsberg” Bertil Lundgren,
förre chefen för Rörstrands museum.
22/11 ”Hur sitter du människa! Om sittandets praktik och estetik från dåtid mot framtid”
Mats Aldén, adj.professor (möbeldesign, Steneby).

2
Öppna föreläsningar
Ett nytt inslag i verksamheten, en öppen föreläsning per termin, har prövats under året och fått
stort gensvar. Föreläsningarna har haft fri entré och varit öppna för alla seniorer - inte bara för
medlemmar. Innehållet har inte haft någon anknytning till terminens seminarieserie och ingen
föranmälan har krävts.
12/3 ”Frans G Bengtsson före Röde Orm – dikter och essäer”Litt. prof. Eva Haettner Aurelius
7/11 Anna och Gunnar Weimark från Göteborg delade på en eftermiddag:
”Mitt, forskarnas, andras problem? Om miljö och genetik”Fil dr Anna Weimarck,tidigare
universitetslektor i genetik.
”Gustav Adolf-firande. Var, hur, varför?” Prof em Gunnar Weimarck.
Samverkan med Folkuniversitetet
Föreningen har fortsatt god samverkan med Folkuniversitetet och dess avdelningskontor i
Trollhättan, som gett stöd och hjälp i det administrativa arbetet. Dess IT-avdelning har
regelbundet uppdaterat hemsidan med föreningens program och information och planerar en
utveckling av sidans innehåll.
Ekonomi
Vad gäller föreningens ekonomi hänvisar vi till den upprättade balans- och resultaträkningen.
Övrigt
Ordföranden representerade föreningen den 4 maj på konferensen i Stockholm för alla
Sveriges senioruniversitet.
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten, inklusive årsmötet den 28 februari.
Föreningen hade den 31 december 168 medlemmar, vilket är en glädjande ökning jämfört
med verksamhetsåret innan (123 medlemmar)
Samtliga 11 arrangemang har varit välbesökta och studieresan fylldes till sista plats.
Lokaltidningarna, både Sklt och NLT, har gett verksamheten god uppmärksamhet under året.
Vi har numera medlemmar inte bara i Skara med omnejd, utan också i Falköping, Lidköping.
Götene och Lundsbrunn.
Föreningen växer och vi gläds över det ökande intresset.
Skara den 6 mars 2013
För styrelsen i Skara Senioruniversitet

Birgitta Lundén, ordförande

