Verksamhetsberättelse för
Senioruniversitetet Motala/Vadstena
år 2018
Senioruniversitetet är en ideell medlemsorganisation med nära koppling till Folkuniversitetet. Verksamheten finansieras huvudsakligen av medlems-, kurs- och
arrangemangsavgifter samt av statsbidrag via Folkuniversitetet.
Senioruniversitetets verksamhet syftar till att stimulera till lärande, social gemenskap och delaktighet för seniora personer (55+) utan krav på förkunskaper. För att
uppnå detta arbetar vi enligt följande strategier:





En stimulerande och lustfylld verksamhet genom föreläsningar, kurser och
resor samt aktiviteter för äldre i behov av extra stöd
Arbetsformer som ger möjlighet för våra medlemmar att vara delaktiga i
föreningens arbete
Kulturell mångfald bland medlemmar
Behålla medlemmar samt även verka för ett ökat medlemsantal

Arbetet bygger på ideella insatser och är organiserat i programgrupper för kurser,
föreläsningar, resor, Seniorforum och information med en ansvarig ledare för
varje grupp. En av medlemsmötet utsedd styrelse med ordförande, ekonom,
sekreterare och informationsansvarig, där också ledningspersonerna i programgrupperna deltar, svarar för strategier, inriktningsbeslut, kameral förvaltning och
uppföljning av verksamheten. Under året har även en arbetsgrupp bildats för att
verka för ett ökat medlemsantal.
Verksamhetsåret 2018 har karaktäriserats av:







Ett brett utbud av kurser med hög kvalité i både Motala och Vadstena
Mycket välbesökta föreläsningar med aktuella och spännande teman
Resorna som anordnats har varit fulltecknade och har fått mycket goda
omdömen
Informationen har under året utvecklat funktionen SMS-påminnelse som
gett effekt på deltagarantal
Seniorforum har gjort flera välgörande insatser för de äldsta trots svårigheter att nå fram till sin målgrupp
Medlemsaktiviteter i form av en orkidévandring under våren och besök vid
Tåkern under hösten har varit välbesökta och mycket uppskattade
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Arbets- och programgruppernas verksamhetsredovisningar:
Medlemsprojektet
Ett av våra strategiska mål är att behålla medlemmar samt verka för ett ökat
medlemsantal. Mot bakgrund av en vikande trend i antalet medlemmar bildades
hösten 2018 en projektgrupp med mål och syfte att se över medlemsnyttan i
föreningen.
Gruppens uppdrag var att se hur föreningen kan:
- behålla och rekrytera nya medlemmar och funktionärer så att det totala
antalet inte understiger 625 medlemmar
- öka andelen aktiva medlemmar
- ta reda på medlemmarnas faktiska önskemål och förväntningar
Under hösten har Medlemsprojektet därför bearbetat såväl medlemsförteckning
som listor över kurs- och resedeltagare. Vad gäller föreläsningar finns inga uppgifter om vilka personer som deltar.
Sammanställningen av tillgängligt material visar att 302 av våra totalt 647 medlemmar har varit aktiva genom deltagande i kurser och/eller resor under 2018.
Möjligheter för kartläggning av deltagare på föreläsningarna under våren 2019
diskuteras. Gruppen har under hösten tagit fram förslag till standardtexter för
brev, e-post och SMS för välkomnande av och bekräftelse till nya medlemmar.
Förberedelser för start av en grupp på Facebook pågår.

Informationsgruppen
Gruppen bildades under 2018 genom en förändring av webbgruppen och leds av
Eyvind Stadig som är informationsansvarig i föreningen.
INFO-gruppen har som målsättning att hantera och utveckla föreningens hemsida,
ansvara för föreningens information genom kommunikationsplanen och arkivförteckningar samt hjälpa övriga arbetsgrupper med informationsfrågor.
Vår- och höstterminens program tas fram för utskick.
Under året har kommunikationsplanen uppdaterats.
Google Drive används frekvent för lagring och distribution av SU:s olika
dokument inom styrelsen och till funktionärer.
Information om GDPR har lagts ut på hemsidan och skickats ut till medlemmarna.
Sändlistor har tagits fram för både e-postlistor och SMS-listor.
Gruppen har arbetat fram ett upprop om nya medarbetare till föreningen.
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Statistik har tagits fram om antalet besökare på hemsidan. Någon väsentlig förändring av antalet besökare har inte med säkerhet konstaterats.
Som ett led i information och marknadsföring har diskuterats att starta en Facebook-sida.

Föreläsningsgruppen
Uppdrag
Gruppens uppdrag är att anordna 12 föreläsningar per år. Två av dessa, de
terminsavslutande, med en mer upplevelseinriktning än formell föreläsning.

Mål





En jämn fördelning av kvinnor och män som föreläsare
Föreläsningarna ska hålla en hög kvalitet och ha ett varierande utbud som
lockar en bred publik
Eftersträvansvärt är också en jämn fördelning mellan män och kvinnor som
besöker föreläsningarna
Föreläsaren eller föreläsningen bör ha regional anknytning

Verksamhet
Totalt 10 föreläsningar har genomförts under året, varav fem på våren och fem på
hösten. Två föreläsningar har ställts in på grund av sjukdom och annat förhinder.
En föreläsning genomfördes på Radiomuséet och en på Kulturakademien (båda
upplevelseinriktade) och de övriga på Motala Stadsbibliotek. Av de 10 föreläsningarna har fyra haft fokus på kultur och till viss del även hembygden, en föreläsning har främst handlat om kommunal service och planering, fyra föreläsningar
handlade om hälsa och säkerhet och en om Motala och övriga världen (invandring
och integration).

Resultat






Fördelningen mellan män och kvinnor som föreläser har varit lika
Genom att genomföra en enkätundersökning vid fyra årsavslutande föreläsningar har vi fått ett lite större underlag för våra resultat. Att föreläsningarna
håller en god/mycket god kvalitet stöds av 82 % och att ämnesvariationen är
god/mycket god stöds av 75 % av föreläsningsdeltagarna 2018. Besökssiffran var 628 personer 2018, trots att två föreläsningar fick ställas in, vilket
kan jämföras med 2017 då 625 personer besökte våra föreläsningar.
Fördelningen mellan män och kvinnor som besöker föreläsningarna ligger i
paritet med föreningens fördelning av män och kvinnor
Föreläsarna har till stor del haft regional anknytning
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Ekonomi
Inkomster och utgifter för föreläsningsgruppen ligger per år runt 10 000 kr. Vårt
mål är att hålla oss inom dessa ramar och att det skall ge ett nollresultat. Vårterminen 2018 gav ett plusresultat medan hösten gav ett underskott. Totalt landar
ekonomin på några tusen i kassan.

Övrigt
Under året har vi provat SMS-påminnelser om föreläsningarna, vilket mottagits
positivt av medlemmarna. Det har även blivit möjligt att betala med Swish vid
föreläsningarna.

Kursgruppen
Uppdrag
Kursgruppens uppdrag tar sin utgångspunkt dels i den övergripande ambitionen
med folkbildningen, dels i Senioruniversitetets övergripande mål- och värdegrund
som redovisas inledningsvis. Målsättningen är att:



Erbjuda ett utbud av kurser i Motala respektive Vadstena, som tar sin utgångspunkt i medlemmarnas behov och intresse
Erbjuda tematiska föreläsningsserier i Vadstena som på ett lite mer fördjupat sätt belyser olika aspekter av det aktuella ämnesområdet

Vadstenagruppen utgör också Seniorforum med uppdraget att:


Erbjuda fyra till sex meningsfulla och stimulerande aktiviteter per år riktade till äldre i Vadstena som behöver extra stöd för att komma ut och kunna
delta (aktiviteterna förutsätter kommunal finansiering)

Mål
Vi har under året påbörjat arbetet med konkreta och mätbara mål för verksamheten. Ett av dessa är att öka andelen medlemmar, dvs unika deltagare, som deltar
i våra kurser. Ambitionen är att kontinuerligt följa upp utvecklingen samt även
följa upp variabler som tillgänglighet, bemötande och administrativ service.

Verksamhet
Under 2018 arrangerades 56 kurser, varav 38 i Motala och 18 i Vadstena. Det
innefattar kurser i språk, litteratur, konst och historia, religion, natur och miljö,
konsthantverk, livsstil och hälsa samt datakunskap. Av dessa ställdes 15 kurser in
på grund av för få anmälda, möjligen för att kursutbudet totalt sett är för stort eller
att kurserna representerade för smala ämnesområden.
Antalet deltagare i våra kurser under 2013 - 2018
År

2013

2016

2017

2018

Deltagare

348

444

400

390
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Antalet deltagare i våra kurser under 2018 var ungefär på samma nivå som föregående år. Av dessa var 313 kvinnor och 77 män.
Vi har under året även följt upp antalet unika individer som deltagit i våra kurser
under perioden 2016 - 2018, vilket är viktigt med tanke på att detta kommer att
ligga till grund för det statsbidrag vi får via Folkuniversitetet.
Andel medlemmar/unika individer som deltagit i våra kurser under 2016 – 2018:
2016

29,3%

2017

31,6%

2018

33,0%

I Vadstena anordnades under året även två föreläsningsserier med fem föreläsningar vardera. Vårens serie var på temat ”En bukett kvinnliga Vadstenaprofiler genom tiderna” och under hösten var temat ”Några framtidsfrågor som
surrar i luften”. I vårens föreläsningsserie deltog 123 personer. Det ekonomiska
resultatet visar ett litet överskott (842 kr). Motsvarande siffror för höstens föreläsningsserie var 72 deltagare med ett ekonomiskt nollresultat.

Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi
Många kurser är mycket populära med många deltagare och som ger ett ekonomiskt överskott. Några kurser, bland annat språkkurserna, har pågått under många
terminer och vissa kurser med ett smalare ämne har inte alltid haft ett fullt deltagarantal. Några av dessa kan ge ett underskott. Men de uppskattas mycket av
dem som deltar, det skulle därför inte kännas bra att avveckla dessa. Totalt för
2018 ger kursverksamheten i Motala ett överskott på ca 19.000 kr och Vadstena
ca 2.000 kr.
Den sammanfattande bedömningen är att vi även 2018 har haft ett varierat och bra
kursutbud som håller en mycket god kvalitet. Resultatet visar att vi ganska väl
tillgodoser kvinnors önskemål och behov, medan vi har svårare att attrahera män
med vårt kursutbud.

Övrigt
Ideella verksamheter har en viktig roll i vårt samhälle, vilket ställer ökade
krav på transparens. En stark och tydlig process för intern styrning och kontroll måste därför vara en integrerad del av verksamhetens modell för planering och styrning, vilket ska utgå från verksamhetens satta mål och uppdrag.
Under 2018 har vi




Påbörjat arbetet med en uppdragsbeskrivning med tydliga och mätbara mål för vår verksamhet
Genomfört en översyn av våra kursavgifter. Grundtanken är att varje
kurs ska bära sina egna kostnader och att avgifterna ska vara rättvisa
oberoende av var aktiviteten äger rum.
Fortsatt att utveckla vår verksamhet och ekonomi, vilket ger oss god
kunskap om våra intäkter och kostnader
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Särskilt fokuserat på att skaffa oss ett bättre grepp om våra externa
lokalkostnader. Vi har bland annat tecknat en överenskommelse med
Vadstena kommun som ska gälla vid lokalbokning på biblioteket.
Denna innehåller uppgifter om vilken hyra vi ska betala och vad som
ingår i denna samt ansvarsfördelning mellan SU och biblioteket.

Vi arbetar även med uppföljning av hur våra kursdeltagare bedömer vårt
utbud och hur de ser på kvalitén när det gäller kursernas innehåll och
genomförande. Denna uppföljning genomförs vartannat år, senast under
hösten 2017.

Resegruppen
Uppdrag
Resegruppens uppdrag, som utgår från Senioruniversitetets övergripande mål och
värdegrund, är att erbjuda 8 resor per år, varav en längre resa per termin och i
övrigt dagsresor fördelade över terminens månader.
Den huvudsakliga inriktningen på resorna är teater/opera, konst, natur- och kulturupplevelser. Resmålen väljs utifrån vad som är aktuellt inom de olika områdena
och utifrån medlemmarnas önskemål. För att ge mervärde ordnas förberedelse
inför långresorna och vissa dagsresor.
Priset på resorna skall vara konkurrensmässigt och de skall vara av intresse för
såväl manliga som kvinnliga medlemmar.

Verksamhet
Under 2018 har sju av nio planerade resor genomförts. Två resor har ställts in på
grund av för få anmälningar. I övrigt har tillströmningen varit god. Totalt har 241
personer deltagit under 2018, varav 21% varit män.
Arbetsprocessen innehåller följande huvudmoment:
Framtagande av terminsvisa program. Administration av anmälningar, planering
av reseprogram och göra erforderliga bokningar, skicka bekräftelse inför resorna,
vara resevärd och dokumentera utvärdering efter genomförandet. De längre
resorna arrangeras tillsammans med auktoriserad researrangör.
Systematiskt samlas resenärernas synpunkter in på våra arrangemang. Vid långresor används enkät som utvärderingsinstrument. Vid kortresor används ett
formulär där ansvarig resevärd gör en bedömning av resenärernas uppfattning om
arrangemanget.

Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi
De flesta som anmält sig till årets resor har kunnat beredas plats. Resmålen och
arrangemangen har varit uppskattade och har samlat såväl gamla som nya
resenärer. Andelen män som deltagit är lika stor som föregående år. Varje resa
bär sina kostnader.
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Seniorforum i Motala
Uppdrag
Uppdraget är att med de medel vi fått från Socialnämnden, 10 000 kronor för
2018, ordna aktiviteter för personer på äldre- och trygghetsboenden och för att
bryta ensamhet och isolering för dem som har eget boende med hemhjälp.

Mål
Målet för verksamheten under 2018 var att öka möjligheten att nå fler än tidigare
till våra aktiviteter genom utökat samarbete med Hemtjänsten och med Intresseföreningen Gamla Stan.

Verksamhet
Seniorforum består av elva funktionärer som har möten en gång i månaden för att
planera aktiviteter av olika inslag såsom:
- Utflykt till Mallboden och Blomsterglädje
- Bowling
- Konsert med Östgötamusiken och Bengt Åkerfors
Dessutom har några av arbetsgruppens medlemmar engagerat sig i högläsning på
äldreboenden, deltagit i bingoträffar och lett berättarsamtal.
För att kunna ledsaga äldre med olika funktionsnedsättningar har vi fått instruktioner av personal från hemtjänsten. Vissa arrangemang har skett i samarbete med
Intresseföreningen Gamla Stan.

Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi
Att göra en utflykt, träffa andra, få färdtjänsten betald och njuta av en kopp kaffe
med en god kaka har uppskattats.
Målet att nå äldre i eget boende med hemtjänst i Gamla stan lyckades tyvärr inte.
Anledningen har framförallt varit bristande engagemang från arbetsledningen.
Alla led inom Hemtjänsten måste samarbeta om målen som politikerna satt upp i
Äldreplan 2018-2028 skall nås. Där står bland annat att mötesplatser behövs för
att äldre skall kunna ta del av ett socialt liv i enkla, kravlösa former.
Vi har hållit oss inom vår budget. Förhoppningen om anslag från Socialnämnden
för verksamhet 2019 har dock grusats, trots att det i Äldreplanen står att som
strategier för att nå målen skall stöd ges till ideella sektorn.

Övrigt
I alla grupper finns en stor medvetenhet och kunskap om ekonomiläget som också
följs upp vid de månatliga styrelsemötena. Verksamhetens resultat för 2018 är
positivt, till stor del beroende på att vi haft lägre kostnader. Resultat- och balansräkningarna för 2018 redovisas under punkt 8 på årsmötet.
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Föreningen har under året hyrt arkivutrymme och har nu en struktur för hur befintliga och framtida dokument ska bevaras.
För tredje året i rad har vi möjliggjort för våra medlemmar att boka sina kurser
direkt via vår webbsida, senioruniversitetet.net. Trots en del problem med hemsidan har detta ökat vår administrativa effektivitet.
Styrelsen har under året haft ett mycket gott samarbete med representanter för
Folkuniversitetet och tackar för gott samarbete med biblioteken i Motala och
Vadstena samt Korpen Motala.
Vi tackar alla medlemmar som genom sitt deltagande i kurser, föreläsningar och
resor visat oss stort förtroende.
Motala i februari 2019-01-24

Britt Skau
Ordförande

Lars Doranius
Vice ordförande

Marianne Stenberg Larsson Gunilla Nyrén
Sekreterare
Kursansvarig

Lena Björnståhl
Ledamot
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Birgitta Liljedahl
Ekonom

Eyvind Stadig
Informationsansvarig
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STYRELSEN 2018
Medlemsprojektet
Annica Rydh
Gunilla Eriksson
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Birgitta Edvardsson
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Britt-Marie Svensson
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Margareta Wilhelmsson
Pia Andersson
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Britt-Marie Jonsson
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Margareta Wilhelmsson
Stig Malm
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Eleonor Thelaus

9

