Falu Senioruniversitet

Allmän information våren 2020
Sätt guldkant på tillvaron – bli en aktiv senior!
Falu Senioruniversitet …
… ”för seniorer av seniorer” är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, ansluten till
Folk-universitetets verksamhet. Syftet är att anordna studieverksamhet för sina medlemmar i form
av föreläsningar, studiebesök, studiecirklar m.m.

Alla pensionärer är välkomna som medlemmar till Falu Senioruniversitet.
2019 års styrelse
▪
▪
▪
▪

Ordförande: Agneta Hallberg, 070-240 41 14
Vice ordf: Laila Edholm, 070-303 52 84
Sekreterare: Anders Paperin, 070-536 15 05
Kassör: Kent Karlsson, 070-779 57 79

▪ Ledamot: Håkan Arvidson, 073-576 65 63
▪ Ledamot: Margareta Andreasson, 070-563 52 63
▪ Lokalansvarig: Helena Norén, 070-339 37 03
▪ Suppleant: Gunnar Ternhag, 070-594 47 37

Senioruniversitetet vill:
▪ stimulera till ett livslångt lärande
▪ erbjuda intellektuellt och spännande programutbud
▪ hålla hög kvalitet och integritet i programutbudet
▪ främja aktiva deltagandeformer
▪ erbjuda social gemenskap
Senioruniversitetets ledare har goda kunskaper inom sina områden.
Programutbudet består av studiecirklar, föreläsningar och andra aktiviteter.
Föreläsningarna är öppna för alla och kostnadsfria medan studiecirklarna kräver medlemskap och anmälan.

Anmälan och avgifter
När studiecirklarna beräknas starta framgår av cirkelprogrammet, vanligtvis i vecka 5. Exakt tid och
lokal meddelas senare till anmälda deltagare. Studietakt, uppläggning av cirkeln etc. diskuteras med
deltagarna vid första sammankomsten.
OBS! Eventuell kurslitteratur ingår ej i cirkelavgiften. Mer info ges vid första cirkelträffen.
Anmälan till Senioruniversitetets olika cirklar görs:
▪ via Senioruniversitetets webbplats/hemsida (se nedan). Varje anmälan får bara avse en person.
eller
▪ på den anmälningsblankett som utsändes brevledes tillsammans med vårens verksamhetsprogram
till de av våra medlemmar som ej har tillgång till e-post. Vänligen, var god texta.
OBS! Anmälan kan inte göras via e-post.
Sökande bereds plats i den ordning de anmält sig.

OBS! Anmälan till cirklarna måste göras varje termin, även om Du deltagit i cirkeln tidigare.
Fr.o.m. 2008 kräver Folkbildningsrådet att personnummer registreras på deltagare som deltar i
folkbildningsverksamhet. Ange därför vid anmälan ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer
och e-postadress. Om du angivit din e-postadress sänds kallelse och andra meddelanden till den.
Anmälan till vårens cirklar ska göras senast 12 jan 2020. OBS! Anmälan är bindande.
Adress: Falu Senioruniversitetet c/o Folkuniversitetet, Slaggatan 8 791 71 FALUN
Telefon: 023-178 49. E-post falu.senior@folkuniversitetet.se
Hemsida: www.folkuniversitetet.se/falu-senioruniversitet/

Falu Senioruniversitet
Medlemsavgiften är 250 kr per år. (Under förutsättning av årsmötesbeslut.)
Betalning för studiecirklar sker efter att du fått besked om ditt deltagande. Ev. litteratur och annat
ingår inte i cirkelavgiften. Kom ihåg att på bankgirotalongen notera ditt namn samt vilken/vilka cirklar
som betalningen avser. Betalningen görs till bankgirokonto 675-7405.
Har Du e-postadress men inte har meddelat den till oss – var vänlig gör detta. Vår adress hittar du
nederst på denna sida. Vi kan då skicka brev även via e-post och på så sätt spara portoavgifter.
För ytterligare information, ring gärna till vår expedition som är bemannad tisdagar kl. 10.00-12.00.
Adress och telefon-nr framgår nedan.

En sammanfattning
Medlemskap – Betalning
För att delta i Senioruniversitetets cirklar krävs medlemskap. Detta får
Du genom att betala in medlemsavgiften, 250 kronor per år på bankgirokonto 675-7405.

OBS! Glöm inte att ange ditt namn vid inbetalningen.
Kostnaden för att delta i studiecirklar, workshop och studiebesök
betalar Du först när Du fått bekräftelse på Ditt deltagande och senast
efter andra kurstillfället.

Anmälan till studiecirkel, workshop eller studiebesök
Du anmäler Dig till studiecirklar, workshop och studiebesök:
▪

antingen via Senioruniversitetets webbplats/hemsida

▪

eller brev till Senioruniversitetet.

Adressuppgifterna finner Du längst ner på denna sida.
Anmälan skall innehålla:
▪

Nummer och namn på den eller de cirklar, workshop och
studiebesök Du önskar delta i

▪

Namn

▪

Personnummer (av redovisningstekniska skäl)

▪

Postadress

▪

Telefon

▪

E-post (om Du har någon)

▪

Datum för Din anmälan
Till dig som vill framåt – gå i cirkel!
Adress: Falu Senioruniversitetet c/o Folkuniversitetet, Slaggatan 8 791 71 FALUN
Telefon: 023-178 49. E-post falu.senior@folkuniversitetet.se
Hemsida: www.folkuniversitetet.se/falu-senioruniversitet/

