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Ordföranden har ordet 
 

 

 
 

 

 

Verksamhetsåret 2021 präglades i högsta grad av Coronapandemin. UMSEs årsmöte 
hölls av den anledningen först 15 september då en ny styrelse kunde väljas. Hösten 
program hade då redan förberetts av den tidigare styrelsen. 

Även under hösten tvingades vi med hänsyn till smittoläget att införa vissa restriktioner 
gällande deltagarantalet på föreläsningar. Det gjorde vi genom att införa obligatorisk 
anmälan till fredagsföreläsningarna. 

Styrelsen har under hösten hållit möten varje månad. En stor del av styrelsearbetet har 
bestått i att identifiera och utveckla föreläsningsserier och studiecirkelverksamhet inför 
verksamhetsåret 2022. Styrelsen måste också hålla kontroll på nya administrativa åtgärder 
som på nationell nivå tillkommit för att hindra oseriös folkbildningsverksamhet, något som 
för övrigt UMSEs verksamhet inte på något sätt alls kan anklagas för. 

Tvärtom! Våra föreläsningsserier och studiecirklar befolkas av en i högsta grad nyfiken och 
bildningstörstande publik utan några dolda avsikter. 

Vid årsmötet 2022 avgår sorgligt nog Siv Boman och Torvald Wictorsson ur styrelsen. 
Båda har under många år gjort betydande insatser i styrelsen och i föreningen. Vi sänder 
ett varmt tack till båda! Lycka till, vi ses i korridorerna! 

Peder Aléx 

Ordförande 
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Program våren 2021 

Coronapandemin höll sitt grepp över verksamheten även under 2021. Under våren erbjöd UMSE 

inga aktiviteter med fysiska träffar. I stället erbjöds medlemmarna nio digitala föreläsningar, där 

länkar skickades till medlemmarna via epost. 

 

Digitala föreläsningar 

5 mars - 4 april ”Sydamerika i en rosa buss” Föreläsare: Thommy Bäckström 

12 mars - 11 april ”Den karnevaliske Povel Ramel” Föreläsare: Johanna Broman Åkesson 

19 mars – 18 april ”Ur min fatabur” Föreläsare: Karin Larsson 

26 mars – 25 april ”Italiensk design under 1900-talet sedd genom några klassiker” Föreläsare: Esa 

K Martilla 

9 april – 8 maj ”Tid för tillit och trygghet Föreläsare: Bodil Jönsson 

16 april – 15 maj ”Ungas syn på framtiden” Föreläsare: Bi Puranen 

23 april – 22 maj ”Marche, det nya Toscana” Föreläsare: Francesco Pietroni 

7 maj – 6 juni ”Skogen som rehabiliteringsverktyg” Föreläsare: Ann Dolling 

22 maj – 19 juni ”Trädgårdsinspiration” Föreläsare: Mona Davis 

Ordningen mellan de två sista föreläsningarna bytte plats utifrån annonseringen i programmet. 

 

Digitala studiecirklar: 

Tysk konversation med Anita Malmqvist 

Fransk konversation med Tommy Jacobsson 

Spanska A1, del 4 och Spanska A2, del 1 med Javier Béjar Leceta 

Eftersom dessa cirklar inte ingick i UMSE:s ordinarie program och inte utannonserades för 

anmälan, togs inga deltagaravgifter men cirkelledarna erhöll arvode för insatserna. 

 

Program hösten 2021 
 

För höstterminen kunde ett mer ordinarie program erbjudas via en katalog, om än med vissa 

restriktioner för deltagarantalet. Det påverkade särskilt fredagsföreläsningarna, där UMSE infört 

obligatorisk anmälan, för att ha kontroll över deltagarantalet och undvika trängsel. 

 

Årsmöte 

 

Årsmötet flyttades fram till hösten och ägde rum den 15 september 2021. På grund av restriktioner i 

deltagarantal, krävdes anmälan. Årsmötet streamades även så att de medlemmar som önskade ta del 

av det utan att ha möjlighet att närvara skulle kunna följa förhandlingarna.  

Efter förhandlingarna underhöll Hans Ola Stenlund genom att sjunga och berätta om Ernst Rolf.  

 

Studiecirklar och föreläsningsserier 
 

Hösten 2021 erbjöds 17 studiecirklar och föreläsningsserier, varav 12 kunde genomföras med totalt 

275 deltagare 
 

Studiecirklar och föreläsningsserier som startade hösten 2021 

Spanska, 2 kurser, Javier Béjar Leceta respektive Eva Gustafsson 

Fransk konversation, Tommy Jacobsson 

Tysk konversation, Anita Malmqvist 

Svensk konsthistoria, Vardagens konst, Esa Marttila 

Klassisk musik och opera, 2 kurser, Eric Johannesson 

Film, Bengt Lidström 

Fåglar, Nils Karlsson och Dag Österlund 
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Läslust, Kristina Andersson 

Rock, Elisabeth Holm 

England/Storbritannien, olika föreläsare 

Följande kurser genomfördes inte 

Två av kurserna i spanska, Javier Béjar Leceta (för få anmälda) 

Engelsk konversation, Jean Ekeblad (för få anmälda) 

Samhälle, Åsa Löfström (för få anmälda) 

Jazz, Gunnar Wiklund (kunde inte genomföras på grund av personliga skäl) 

Fredagsföreläsningar och adventkaffe 

1 oktober: Det svenska statsskicket, Dan Brändström 

15 oktober: Italien, Jan Bergmark 

29 oktober: Författarna, arkiven och sanningen i Norra Sverige, Cuno Bernhardsson 

12 november: Författaren Sune Jonsson, Anders Persson 

26 november Gammal minnesträning i nytt format, Petra Sandberg 

10 december, Nobelprisets överraskningar och fataliteter, Henrik Lång. Adventkaffe 

 

Medlemsantal 2021 
På grund av de inskränkningar i program för medlemmar, som pandemin tvingat UMSE till, har de 

som var medlemmar under 2020 flyttats över till 2021, utan att de krävts på medlemsavgift. Antalet 

medlemmar uppgick vid verksamhetsårets slut till 734; varav ca en tredjedel var män och två 

tredjedelar kvinnor. 

 

Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Ordförande: Peder Aléx (från årsmötet 15/9), Anna-Karin Östling Sjöstrand (fram till årsmötet 

15/9) 

Siv Boman, vice ordförande och sekreterare 

Carin Bergman, kassör 

Birgitta Bernspång (till 15/9) 

Torvald Wictorsson 

Jan Johansson 

Margareta Ling  

Elisabeth Rydh  

Monika Stern 

Cathrina Strandberg 

Anita Malmqvist (från 15/9) 

Ansvarig för medlemsregistret: Carin Bergman 

Ansvarig för hemsidan: Torvald Wictorsson. 

Revisorer 
Curt Nilsson, sammankallande 

Sune Karlsson 

Rose-Marie Ringlöw, suppleant 

Valberedning 
Peter Sedlacek, sammankallande 

Sigrid Hägglund 

Torgny Stigbrand 

Styrelsesammanträden 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret sammanträtt 12 gånger, nämligen den 11 januari, 1 

februari, 15 mars, 19 april, 10 maj, 9 juni, 2 augusti (med avtackning av avgående ordförande), 15 

september (fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning), 15 september 
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(konstituerande), 27 september (konstituerande), 1 november och 29 november. 

Genom rekommendationerna att hålla avstånd och inte mötas inomhus hölls styrelsemötena 11 

januari, 1 februari, 15 mars, 19 april, 10 maj digitalt via Zoom och mötena 9 juni och 2 augusti 

utomhus.  

 

Medlemskontakter/Hemsidan/”Mina aktiviteter” 
Programkatalog för föreningens utbud skickas ut med post. Ett informationsblad om vårterminens 

digitala utbud skickades till medlemmarna. För höstens verksamhet sammanställdes en katalog över 

studiecirklar, föreläsningsserier och fredagsföreläsningar. Där erbjöds även ersättningsföreläsningar 

för de föreläsningar inom serien om Italien, som föreningen tvingats ställa in under våren 2020 på 

grund av restriktioner genom pandemin. Cathrina Strandberg har varit medlemsansvarig och haft 

många medlemskontakter via framför allt epost men även en del via telefon. 

Torvald Wictorsson har haft huvudansvaret för hemsidan och föreningens Facebooksida. 

Datorprogrammet ”Mina aktiviteter” får allt större betydelse genom att ekonomi, medlemsregister, 

beskrivning av utbudet och huvudparten av medlemmarnas anmälningar till kurser och 

föreläsningar administreras via systemet. 

 

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. Ett 

reviderat avtal undertecknades i december 2021. 

FU:s kontaktpersoner för UMSE har under året varit först Annika Nordenstam och därefter Staffan 

Ålander. Från hösten 2021 har UMSE:s huvudkontakt hos FU varit Signe Andersson. 

 

Avgifter under 2021 
Medlemsavgift 200 kr. 

Avgifter för cirklar och föreläsningsserier, mellan 400 och 650 kr, beroende på antal tillfällen. 

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

 

Umeå den 25 mars 2022 

 

 

 

 

Peder Aléx Carin Bergman Siv Boman 

Ordförande Kassör V. ordförande, Sekreterare 

 

 

 

 

Jan Johansson Margareta Ling Anita Malmqvist 

   

  

 

 

Elisabeth Rydh Monika Stern Cathrina Strandberg 

 

 

 

Torvald Wictorsson 


