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Skara senioruniversitet kan nu redovisa sin åttonde 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

Jan-Olof Lindqvist vice ordförande

Elisabet Håstrand Lönnermark,sekr

Sven-Olof Kvarnemark, kassör

Jane Jönsson, ledamot

Sonja Lejmark, ledamot

Nils Drejholt, ledamot
Vårterminens seminarieserie hade temat

LITTERATUR I DIKT OCH PROSA
31/ 1 Den enkla visans konst. Nedslag i svensk vishistoria - C. M Bellman,
Birger Sjöberg, Evert Taube. Eva Haettner Aurelius, professor emerita, Lunds
universitet.
8/1 Kriminallitteratur-utveckling, genrer, perspektiv. Den svenska deckaren
då och nu. Kerstin Bergman, fil dr och forskare i litteraturvetenskap vid Lunds
universitet.
3/ 4 Pollyanna, Pippi, Potter. Barn och ungdomsboken då och nu.
Åsa Warnqvist, fil dr, docent i litteraturvetenskap, Stockholms universitet.
Höstterminens tema var:

VÅR HÄLSA - GLOBALT, LOKALT OCH EXISTENTIELLT
20/9 Global hälsa, blåa zoner och ett långt liv- hur hänger det ihop?
Alexandra Krettek, professor i folkhälsovetenskap vid högskolan i Skövde.
18/ 10 Miljöns påverkan på hälsan i Västra Götaland-något att bry sig om?!
Mathias Holm, överläkare och sektionschef samt Peter Molnár, miljöfysiker
från Västra Götalands miljömedicinska centrum(VMC).
12/11 Att fortsätta växa sedan man blivit vuxen - om att skapa ett inre rum
av vila mitt i en orolig värld. Tomas Sjödin, författare och pastor.

Bonusföreläsningar
Liksom tidigare har erbjudits en föreläsning per termin med fri entré för medlemmar, med
ämnen som varit fristående från terminens tema.

3/5 Min musik. Georg Riedel, tonsättare och musiker, berättar om sitt
musikskapande och ger exempel i toner från sina många inspelningar.
4/ 12 Mitt liv med musiken -kulturjournalisten Camilla Lundberg berättar om
sitt yrkesliv i press, radio och TV.
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 samarbetsavtal med särskild överenskommelse mellan Skara
Senioruniversitet och Folkuniversitet har ingåtts och gäller 2018-2019.
Ekonomi
Vad gäller föreningens ekonomi under året 2018, hänvisar vi till den upprättade
resultat-och balansräkningen.
Övrigt
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten, inklusive årsmötet den 8
mars 2018.
Medlemsavgiften har oförändrat varit 100 kr per år och person.
Medlemsantalet vid årets slut var 262 personer.
Samtliga arrangemang har även i år varit mycket välbesökta och vi gläds över
den goda respons vi får och för det stora intresset för föreningen.
Skara den 10 februari 2019
Birgitta Lundén, ordförande

Jan-Olof Lindqvist vice ordförande

Sven- Olof Kvarnemark, kassör
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