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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
Skara Senioruniversitet kan nu redovisa sin tredje helårsverksamhet med inriktningen
fördjupningsseminarier på dagtid för seniorer i Skara med omnejd.
Styrelsen har under året 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 2013:
Gentekniken och dess konsekvenser för växter, djur och människor var rubriken för den
naturvetenskapliga serien under vårterminen:
7/2 ”Genetiskt modifierade grödor – en naturlig del av framtidens jordbruk”
Jens Sundström, universitetslektor SLU Uppsala
14/3”Genetisk förändring av husdjur”Lotta Rydhmer, professor i husdjursteknik SLU Uppsala
11/4”Genetikens möjligheter inom medicinsk forskning – genetisk vägledning vid
ärftlig cancer” Annika Bahn, t.f. vårdenhetschef vid enheten för klinisk forskning och
utveckling på Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg
Vad händer med språket? Förändring på gott och ont blev temat för höstens
seminarieserie, som väckte stort intresse och lockade många nya medlemmar:
12/9 ”Västgötskan och rikssvenskan” Kerstin Norén, professor, rektor för Högskolan Väst
17/10 ”Svensken om svenskan. Om språkets förändring och vår syn på språkliga
förändringar”Lars-Gunnar Andersson, professor vid Göteborgs universitet
18/11 ”Ord – gamla och nya” Sture Allén, professor, tidigare ständig sekreterare i Svenska
Akademien.

Bonusföreläsningar
Förutom seminarieserierna har, liksom tidigare år, erbjudits en bonusföreläsning per termin
(utan föranmälan eller avgift) i ämnen som avvikit från seminarieseriernas teman.
16/1 ”Det litterära Kinnekulle” med fil mag Tore Hartung.
28/11 ”Den (o)hållbara förpackningen. Svenska konsumentförpackningar under 100 år”.
Professor Lasse Brunnström, Göteborgs universitet.
Lokal för samtliga program har varit Skara Missionskyrka Rådhusgatan 10.
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Studieresa
Årets studieresa med buss, gick den 23 maj i Frans G Bengtssons fotspår och anknöt därmed
till en av föreläsningarna under 2012 med en fördjupning i hans författarskap..
Sune Jacobsson från Frans G Bengtsson-sällskapet vägledde oss i författarens privata
boksamling i Gullspångs kommunbibliotek och berättade vidare om hans liv och dikt i
samband med lunchen på Ribbingsfors herrgård. På hemvägen besöktes Södra Råda kyrka,
där Agne Niklasson gav en föreläsning om kyrkans återuppbyggnad.

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 övrig information..
Vi har under året fått kopieringshjälp på Skara Skolscens expedition, med föreningens
information till medlemmarna.

Ekonomi
Vad gäller föreningens ekonomi hänvisar vi till den upprättade balans- och resultaträkningen.

Övrigt
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten, inklusive årsmötet den 14 mars.
Medlemsavgiften har oförändrat varit 100 kr per år och person.
Lokaltidningarna Sklt och NLT har gett verksamheten god uppmärksamhet under året.
Föreningen fortsätter att växa och medlemsantalet uppgick den 31 december till 228 personer.
En kraftig ökning jämfört med året innan (168 medlemmar)
Samtliga arrangemang har varit välbesökta och studieresan fylldes till sista plats.
Skara Senioruniversitet har nu medlemmar inte bara i Skara med omnejd, utan även i Götene,
Lundsbrunn, Lidköping, Falköping och Mariestad.
Vi gläds över det växande intresset för föreningen både inom och utom Skara.
Skara den 18 februari 2014
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