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Fler cirklar 2019 
Under läsåret 2018 genomfördes cirka 70 studiecirklar med cirka 1300 deltagare. 

Nu har ekonomin förbättrats och vi planerar att utöka cirkelverksamheten under 2019. 

Vi beräknas kunna genomföra cirka 90 cirklar med cirka 1500 deltagare under läsåret 2019.  

24 måndagsföreläsningar och ett dussintal studieresor planeras för nästa år. 

 

Oförändrade cirkelavgifter 
Avgiften för en allmän cirkel är 275 kronor och en språkcirkel 550 kronor. 

Några höjningar av cirkelavgifterna är inte inplanerade under 2019. Måndagsföreläsningarna är 

fortsatt gratis för medlemmar.  

Efter årsmötesbeslut i våras höjs medlemsavgiften från 200 kronor till 250 kronor för 2019. 

 

Lägre bidrag 
Flytten till Växhuset och en effektivare ekonomi- och verksamhetsstyrning har gjort att föreningens 

ekonomi börjat komma i balans efter några år med negativa rörelseresultat.  

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. Vi kan inte längre luta oss mot en delvis bidragsfinansierad verksamhet. 

 

Fler medlemmar 
Under 2018 höjdes kvalitén på cirklar, måndagsföreläsningar och resor - föreningens tre 

verksamhetsben. Detta anses ha bidragit till att vi nu har drygt 900 medlemmar. Under de två 

senaste åren har föreningen förlorat närmare 200 medlemmar. Ett tapp som nu ska återtas. 

 

I takt med tiden 
Ska föreningen fortleva och få fler medlemmar måste den gå i takt med tiden. Vi måste kunna 

erbjuda ett attraktivt programutbud som kan locka fler än idag, inte minst de seniorer som befinner 

sig i åldersspannet 65 - 70 år. Detta ställer ökade krav på föreningens tre verksamhetsgrenar. 

En levande dialog med föreningens medlemmar är viktig för framtiden. Kom därför gärna med tips 

om nya cirklar, föreläsningar och resor. Några av er vill kanske också arbeta aktivt i föreningen. 

Hör gärna av er till oss. 

 

Under ett och samma tak 
Föreningen har idag all sin verksamhet i Växhuset. Måndagsföreläsningarna och musiklyssningen 

finns i Växhusets konsertsal och cirkeln med körsång i Glasersalen. Övriga cirklar håller till i 

föreningens egna lokaler i Växhuset. Där finns lektionssalarna Alfa, Beta och Gamma. Detta 

samlade lokalkoncept har visat sig vara framgånsrikt. 

 

Gunnar Hilding  

Ordförande 
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