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Den nya styrelsen kommer målinriktat fortsätta arbetet med att få föreningens ekonomi i
balans. Detta ger goda möjligheter att skapa intressanta cirklar, spännande föreläsningar och
stimulerande resor. Tillsammans ska styrelse och medlemmar bygga vidare på
Senioruniversitetet Västerås framgångsrika 34-åriga studietradition!

Ny styrelse
Vid föreningens årsmöte i mars ersattes sex sjundedelar av styrelsen.
Två ledamöter valde att sluta under pågående mandatperiod. En ledamot hade suttit den maximala
mandattiden enligt stadgarna och kunde därför inte omväljas. Övriga tre ledamöter avböjde omval.
Undertecknad var ende kvarvarande från den gamla styrelsen och valdes till ordförande.

Nya lokaler
Hösten 2017 genomfördes ett omfattande arbete för att uppnå balans mellan intäkter och kostnader.
Hyran för studielokalerna är en tung kostnadspost. Föreningen förhandlade fram en ändamålsenlig
hyra för 2018 i Växhuset. Den totala årshyran uppgår där till cirka 160 000 kronor.
Årshyran i föreningens tidigare lokaler på Källgatan 14 uppgick 2016 till cirka 370 000 kronor.

Lokalbyten
Från och med höstterminen 2018 kommer måndagsföreläsningarna förläggas till Växhusets
konsertsal. Kaffepausen kommer att hållas i Växhusets servering i direkt anslutning till
konsertsalen. Samtidigt återgår vi till den gamla ordningen med tolv måndagsföreläsningar.
Musiklyssnarcirkeln kommer från och med höstterminen 2018 använda Växhusets konsertsal och
dess stora musikanläggning.
Därmed lämnar vi Kyrkbacksgården och Stadsbibliotekets hörsal och förlägger föreningens samlade
inomhusverksamhet till Växhuset.

Ekonomi i balans
Föreningens budget för 2018 omsluter cirka 1,5 miljoner kronor. Vi hoppas kunna generera ett
positivt rörelseresultat 2018 på cirka 60 000 kronor och samtidigt återställa det egna kapitalet, som
förbrukades i sin helhet under 2015 och 2016.
Resultatet för 2017 var det första som var positivt sedan 2014 och uppgick till drygt 30 000 kronor.
Under 2018 är styrelsens huvudmål att hålla en fortsatt god balans mellan kostnader och intäkter.
Ett visst rörelseöverskott måste samtidigt genereras för att klara oförutsedda framtida kostnader.

Lägre bidrag
I takt med minskade bidrag från staten och i stort sett oförändrade bidrag från Västerås stad måste
föreningens kostnader fullt ut täckas av de intäkter som kommer från medlemmarnas cirkel- och
medlemsavgifter. Någon annan intäktskälla finns ej att tillgå.

Höjd medlemsavgift
Medlemsavgiften uppgår 2018 till 200 kronor. Efter ett årsmötesbeslut höjs avgiften 2019 till 250
kronor. Landets 34 senioruniversitet tog i genomsnitt ut en medlemsavgift under 2017 på 250
kronor.

Sist i landet
25 av landets 34 senioruniversitet bedrev under höstterminen 2017 studiecirkelverksamhet. Övriga
nio pensionärsuniversitet fokuserade verksamheten på föreläsningar och resor.
Det visade den undersökning av senioruniversitetens verksamheter, som vår förening tog fram
under senhösten 2017.
Alla senioruniversitet utom Västerås och Halmstad tog ut en avgift för varje studiecirkel.
Notera då att Halmstad endast hade tre cirklar och Västerås hade 45 cirklar under höstterminen
2017.

Låga cirkelavgifter
Vårterminen 2018 är avgiften 275 kronor för en allmän cirkel och 550 kronor för en språkcirkel i
vår förening.
Cirkelavgifterna varierar kraftigt vid landets senioruniversitet. Snittavgiften för en allmän
studiecirkel vid de 25 senioruniversiteten låg 2017 på 450 kronor.

Fler studiecirklar
Ett nytt regelverk och avgiftssystem för cirklarna utarbetades under hösten 2017.
Efter fjolårets ”ekonomiska omtag” genomförs 36 cirklar (26 allmänna cirklar och 10 språkcirklar)
under vårterminen 2018.
För höstterminen 2018 planeras en ökning till 43 cirklar (33 allmänna cirklar och 10 språkcirklar).
Minst tio nya cirklar väntas lanseras under höstterminen 2018.

Ny kommunikation
En mer ändamålsenlig kommunikation införs under 2018. Arbetskrävande brevutskick reduceras,
samtidigt som e-post och hemsida vidareutvecklas. Omläggning är kostnadseffektiv och skonsam
mot miljön.
De två årliga postala utskicken av programkatalogen kommer att finnas kvar.
Den lilla grupp medlemmar som inte har tillgång till e-post och hemdator kommer att informeras
brevledes.

Hemsidan – viktig!
Vi önskar att alla medlemmar använder föreningens hemsida – suvaros.se – där all
information finns att läsa. Hemsidan uppdateras fortlöpande. Den innehåller alltid den
senaste informationen om studiecirklar, studieresor, måndagsföreläsningar och annat viktigt
som rör föreningen.

I takt med tiden
Under de två senaste åren har 200 medlemmar lämnat föreningen. Föreningen har idag cirka 850
medlemmar. Föreningen ska försöka gå ännu mer i takt med tiden och erbjuda ett attraktivt
programutbud som lockar ännu fler seniorer. Inte minst de seniorer som idag är 70 år och yngre.
Gunnar Hilding

