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Ordföranden har ordet 
 

Verksamhetsberättelsen för år 2019 talade om att 2020 bara börjat och hur styrelsen såg fram mot 

ett fullspäckat 2020. 

 

Årsmötet hölls den 28 februari och efter förhandlingarna bjöds deltagarna på ett program om Carl 

Michael Bellman! 

 

 

Säkert talade vi också om det fullspäckade program vi presenterat med aktiviteter för våren 2020, 

både cirklar och föreläsningar. Och det skrevs förstås protokoll och när bläcket knappt torkat – fick 

vi lov att ställa in vårens program. Vi lärde oss om pandemi och mera specifikt om den som fått 

namnet covid-19. Så styrelsen satte igång och planerade med friskt mod för ett intressant och 

innehållsrikt höstprogram. Ja, ni vet ju redan… 

 

Även om man inte har haft just någon verksamhet, ska styrelsen presentera en 

verksamhetsberättelse som också innehåller en ekonomisk berättelse. Enligt UMSEs regelverk 

skulle vi ha årsmöte under februari månad för att besluta om hur styrelsen hanterat verksamheten 

2020. De restriktioner som pandemin förde med sig, har dock gjort att inte förrän nu, i september 

2021, kallar vi till årsmöte, för att medlemmarna ska få yttra sig om året som var och, inte minst, 

besluta om framtiden, exempelvis om kommande styrelse. 

 

I skrivande stund hoppas hela styrelsen att medlemmarna i föreningen Umeå Senioruniversitet ska 

kunna samlas, se tillbaka på det som blev och med gott mod se fram mot att träffas i cirklar och vid 

föreläsningar och fortsätta att läsa, lära och trivas! 

 

 

 

Anna-Karin Östling Sjöstrand 

Ordförande 

(som i och med det här årsmötet tackar för sig!) 
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Ett år präglat av Coronapandemin 
Från mars 2020 drabbades Sverige av restriktioner på grund av att en Coronapandemi fått fäste i 

landet. Restriktionerna gällde från 16 mars särskilt för 70+-are, som ansågs ha stor risk att drabbas 

hårt av sjukdom och död och därför rekommenderades att inte umgås med andra, annat än utomhus 

och med avstånd. Dessa restriktioner gällde under resten av året. Eftersom UMSE:s medlemmar i 

stor utsträckning hör till den aktuella åldersgruppen, bestod vårens planering i stor utsträckning av 

att ställa in all verksamhet planerad efter 16 mars. All verksamhet planerad för hösten ställdes också 

in. 

På grund av att föreningen tvingats ställa in en stor del av sin verksamhet under året, beslöts att alla 

medlemmar som betalt avgift för 2020 skulle flyttas över som medlemmar även 2021, utan att 

behöva betala ny medlemsavgift. 

 

Medlemsantal 2020 
Antalet medlemmar uppgick vid verksamhetsårets slut till 549; varav en tredjedel var män och två 

tredjedelar kvinnor. 

 

Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Anna-Karin Östling Sjöstrand, ordförande 

Siv Boman, vice ordförande och sekreterare (från 28/2 sammankallande i studiecirkelkommittén) 

Carin Bergman, kassör 

Lena Lundström, sammankallande i studiecirkelkommittén (till 28/2) 

Torvald Wictorsson, sammankallande programkommittén 

Birgitta Bernspång 

Jan Johansson 

Olof Lindberg (till 28/2) 

Margareta Ling (från 28/2) 

Elisabeth Rydh (från 28/2) 

Monika Stern 

Cathrina Strandberg 

Ansvarig för medlemsregistret: Carin Bergman 

Ansvarig för hemsidan: Torvald Wictorsson och Carin Bergman 

 

Revisorer 
Curt Nilsson, sammankallande 

Sune Karlsson 

Rose-Marie Ringlöw, suppleant 

 

Valberedning 
Peter Sedlacek, sammankallande 

Sigrid Hägglund 

Torgny Stigbrand 

 

Medlemskontakter/Hemsidan/”Mina aktiviteter” 
Programkatalog för föreningens utbud skickas ut med post. Eftersom höstens verksamhet ställdes 

in, var det aktuellt med endast en vårkatalog. I övrigt sker information och kontakt till stor del med 

epost men även telefonkontakt förekommer. 

Genom den egna hemsidan sköts kommunikationen utan mellanhand och ger direktkontakt med 

medlemmarna. Facebooksidan med information om aktuella aktiviteter har fått en allt större 

betydelse med ett ökat antal besök. 
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Under 2020 har UMSE administrerat kurser, medlemsregister, medlemskontakter och ekonomi via 

datorprogrammet ”Mina aktiviteter”. Huvudparten av anmälningarna till UMSE:s utbud har också 

skett genom att medlemmarna själva anmält sig via ”Mina aktiviteter” med visst telefonstöd från 

FU. 

Systemet har visat sig fungera väl och har inneburit en betydligt förbättrad insyn men även i viss 

utsträckning utökade arbetsinsatser för delar av styrelsen. 

 

Kontakter med Folkuniversitetet (FU) 
UMSE har ett bra samarbete med FU, bland annat genom att en stor del av verksamheten hålls i 

FU:s lokaler och att FU mot ersättning står för visst administrativt stöd och teknisk support. 

Katrin Karlsson som har varit föreningens huvudkontakt och stöd vid kursanmälningar och 

lokalbokningar, slutade sin anställning i februari, när FU lade ner sin reception. Därefter har FU:s 

kontaktpersoner för UMSE varit först Annika Nordenstam och därefter Staffan Ålander.  

 

Årsmöte  
Årsmötet ägde rum den 28 februari 2020. 

 

Avgifter under 2020 
Medlemsavgift 200 kr. 

Avgifter för cirklar och föreläsningsserier, mellan 300 och 500 kr, beroende på antal tillfällen. 

 

Styrelsesammanträden 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret sammanträtt 9 gånger, nämligen den 13 januari, 3 

februari, 28 februari, 2 mars, 4 maj, 15 juni, 10 augusti, 30 november och 16 december. 

Genom rekommendationerna att hålla avstånd och inte mötas inomhus hölls styrelsemötena 4/5, 

30/11 och 16/12 digitalt, 15/6 och 10/8 utomhus. 

 

Fredagsföreläsningar, utflykt, temadagar och adventkaffe 
Av de planerade månadsföreläsningarna i FU:s aula kunde endast två genomföras innan pandemins 

restriktioner hindrade fortsatt genomförande.  

Den planerade utflykten, liksom temadagen, höstens fredagsföreläsningar och adventskaffet fick av 

samma anledning ställas in. 

 

Vårterminen 

 

31 januari, fredagsföreläsning, 

”Är högintensiv träning en HIT för seniorer” Erik Rosendahl 

 

28 februari, årsmöte, Umeå folkets hus, ca 75 deltagare 

Gunnar Lindberg ledde förhandlingarna. 

Lena Lövdahl bjöd efter förhandlingarna på en föreställning, ”Berättelsen om Bellman 

 
Studiecirklar och föreläsningsserier 
 

De 12 cirklar och föreläsningsserier som startade våren 2020 samlade tillsammans 294 deltagare. 8 

kurser som startade hösten 2019 fortsatte under våren 2020. 

De cirklar och föreläsningsserier som startat under hösten 2019 och fortsatt sin verksamhet under 

vårterminen 2020 redovisas under verksamhetsåret 2019. 
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Kurser och föreläsningsserier som startade våren 2020 

Spanska, 3 kurser, (+2 digitala fortsättningskurser), Javier Béjar Leceta 

Spanska, Eva Gustavsson 

Svensk konsthistoria, Landskapet som genre i konsten, Esa Marttila 

Klassisk musik och opera, 2 kurser, Eric Johannesson 

Jazz, Gunnar Wiklund 

Rock, Elisabeth Holm 

Italiens historia, arkitektur och konst, opera, olika föreläsare 

 

 
*************************** 

 

Umeå den 15 september 2021 

 

 

 

 

 

Anna-Karin Östling Sjöstrand Carin Bergman Siv Boman 

Ordförande Kassör V. ordförande, Sekreterare 

 

 

 

 

 

Birgitta Bernspång Jan Johansson  Cathrina Strandberg  

  

 

 

 

 

Margareta Ling Elisabeth Rydh Monika Stern  

 

 

 

 

 

Torvald Wictorsson 

 


