Viktig information
Medlem 2022
För att kunna delta i föreningens aktiviteter under 2022 måste medlemsavgiften vara inbetald
senast den 31 januari 2022.
Efter ett årsmötesbeslut den 22 mars 2021 höjs medlemsavgiften från 250 till 300 kronor från
och med läsåret 2022. Avgiften betalas in på PG 494 52 30 - 3.
Från och med vårterminen 2022 kommer föreningen återgå till ordinarie studieverksamhet
och tillåta 19 medlemmar per kurs (vissa kurser kan ha fler deltagare), 200 åhörare per
måndagsföreläsning och ett normalt antal resenärer på studieresorna.

Kurserna
I denna programkatalog finns närmare 40 kurser. En allmän kurs kostar fortsatt 325 kronor
och en språkkurs fortsatt 650 kronor.
Kursanmälan sker via föreningens hemsida suvaros.se eller till SUV-expeditionen.
Vårterminens kurser startar den 31 januari 2022. Sista anmälningsdag till kurserna är den 30
december 2021. Ingen återbetalning av kursavgift sker om medlem avbryter kurs eller blir
sent inplacerad på kurs. Kurserna betalas på PG 494 52 30 – 3 i god tid innan kursstart.

Föreläsningarna
Vårens måndagsföreläsningar startar den 24 januari 2022. Hösten 2021 infördes ett
avgiftssystem med entrékort. Tolv föreläsningar kostar 500 kronor och sex föreläsningar
kostar 300 kronor. Drop in kostar 70 kronor per föreläsning. Betalning sker med Swish eller
kontanter. Mynt tas ej emot. Korten är varken personliga eller tidsbundna, men de får ej
överlåtas till någon som inte är medlem i föreningen. Korten kan hämtas/köpas på SUVexpeditionen. Föreläsningarna pågår mellan klockan 14:00 och 15:45.

Resorna
Ett antal studieresor över dagen med buss planeras under vårterminen 2022.
Anmälan till resor sker via föreningens hemsida suvaros.se eller till SUV-expeditionen.
Om dessa resor kan ni läsa mer i programkatalogen. Resorna betalas på PG 44 83 88 - 9.

Hemsidan
De allra flesta medlemmar använder sig numera av föreningens hemsida för att ta del av
studieprogrammet och anmäla sig till kurser och resor. Därför kommer föreningen upphöra
med den tryckta programkatalogen från och med höstterminen 2022 och enbart använda
hemsidan. Fördelarna är många. Hemsidan kan uppdateras snabbt. Samtidigt som den är
kostnadseffektiv och miljövänlig. Den tryckta programkatalogen blir fort inaktuell. Med
hemsidan kan föreningen hålla sina medlemmar informerade om vad som sker i föreningen
och fortlöpande upplysa om förändringar i studieprogrammet. Hemsidan finner du på
suvaros.se

Nytt telefonnummer
Vi har bytt telefonnummer och expeditionen nås under ordinarie öppettider på 072-45 30 197.
Det går också bra att kontakta oss på info@suvaros.se

