Nordvästra Skånes SeniorUniversitet
Verksamhetsberättelse 2013-04-11 — 2013-12-31!
Styrelsen för Nordvästra Skånes SeniorUniversitet får härmed avge följande
verksamhetsberättelse:!
Den 11 april 2013 höll NSSU sitt konstituerande möte på Kullagymnasiet i Höganäs.
Trettioåtta personer hade hörsammat kallelsen, som tillkännagivits dels via
personliga inbjudningar och dels via annons i HD. !
Initiativet till bildandet av föreningen kom från deltagare i Senior Sport School i
Höganäs 2012.!
I ett tidigt skede innan föreningen bildades inledes ett samarbete med
Folkuniversitetet i Helsingborg. Detta samarbete har utvecklats på ett mycket bra sätt
och är en förutsättning för vår verksamhet. !
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:!
Ordf. P-O Lindberg, v.ordf. Anders Larneby, sekr. Åke Lindroth, kassör Birgitta
Larneby, info/webmaster Lena Lindberg, övriga ledamöter Jan Hansson, Eva
Bergström, Carl-Johan Cederström och Carin Lindroth.!
Styrelsen har sammanträtt vid 9 tillfällen 18/4, 2/5, 23/5, 7/6, 13/8, 23/9, 24/10, 30/11
och 5/12. !
Medlemsantalet uppgick vid periodens slut till 204 st. !
För att underlätta styrelsearbetet tillsattes programkommittéer och programansvarig
enligt följande:!
Data/IT: Lena Lindberg!
Ekonomi/Samhälle: P-O Lindberg!
Konst/Kultur/Historia: Åke Lindroth!
Mat/Hälsa/Sjukvård: Eva Bergström!
Miljö/Natur: Anders Larneby!
Språk: Carin Lindroth!
Vid det konstituerande mötet i april, delades även ut en enkät, för att undersöka

medlemmarnas intresseområden. Med den som underlag planerades höstens
aktiviteter. !
Under våren genomfördes tre studiebesök då vi besökte Naturum (Kullaberg),
Krapperups slott och Kullasparris.!
Programgrupperna och styrelsen tog inför hösten 2013 fram en programkatalog.
Denna skickades i mitten av augusti ut till drygt 70 medlemmar. En månad senare
hade vi passerat 150 medlemmar.!

Programkatalogen har delgivits medlemmarna och även lagts ut på bibliotek och
andra offentliga platser där seniorer rör sig. Föreningen fick tidigt en egen hemsida
som uppdateras kontinuerligt av vår webmaster. Styrelsen har även marknadsfört
föreningen och dess aktiviteter via andra media såsom HD och Höganäsbladet och
inlett ett samarbete med HD passet.!
Vi har under vårt första verksamhetsår haft sex föreläsningar varav fyra var öppna
även för icke medlemmar. De riktigt stora dragplåstren har varit Bodil Jönsson och
Charlotte Erlanson-Albertsson där vi samarbetade med HD-passet. För dessa
föreläsningar erhöll vi senare bidrag från Folkuniversitetsföreningen, vilket täckte
arvoden mm. Detta tillsammans med ett startbidrag från Höganäs kommun gör att vi
kan redovisa ett ekonomiskt överskott för höstens verksamhet.!
Vi har också haft elva cirklar/kurser på sex olika teman under hösten där IT och
matlagning varit mycket uppskattade inslag. !
Ett studiebesök (HD) samt en exkursion (Svedberga kulle) och två vandringar längs
Kullaleden har genomförts under hösten. !
Musikalen Miss Saigon på Malmö Opera erbjöds också medlemmarna vid ett tillfälle.!
Under hösten arbetade programgrupperna och styrelsen fram program för våren
2014. !
Det är styrelsens förhoppning, att ännu fler vill ställa upp och hjälpa till i styrelsen och
programkommittéerna. Vi ska göra vårt bästa för att bredda medlemmarnas
engagemang och trivsel. !
Styrelsen framför ett tack till Folkuniversitetets personal, till föreläsare och
cirkelledare, samt andra som hjälpt till att genomföra verksamheten.!
Höganäs 12-02-2014!
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