Verksamhetsberä,else 2015 för Nordvästra Skånes Senioruniversitet
Medlems(llströmningen under verksamhetsåret har fortsa7 och ökat från 367 medlemmar vid årets
början (ll över 600 medlemmar! Denna glädjande medlems(llströmning ställer givetvis större krav på
de ideellt arbetande föreningsmedlemmarna i styrelsen och programgrupperna. Vi tar med glädje
emot nya kraFer och idéer.
För a7 underlä7a det omfa7ande administra(va arbetet med medlemshantering, anmälningar (ll
olika ak(viteter och underlag för ekonomin - som en 600-medlemsklubb kräver - så har en
genomgripande datorisering genomförts under ledning av vår webmaster. EFer a7 studerat ﬂera
alterna(v, fastnade vi för a7 anlita CogWork AB med systemet Mina ak(viteter. E7 stort arbeta med
a7 anpassa systemet (ll NSSU:s verksamhet, lägga in våra ak(viteter, skapa brevmallar, testa systemet
mm genomfördes under sommaren. Styrelsen vill tacka Lena Lindberg för en stor arbetsinsats i
samband med de7a. Valet av denna lösning visade sig dessutom innebära a7 föreningen kunde spara
25 – 45 000 kr i direkt kostnad, samt ﬂera tusen per månad framöver, vilket var vad de övriga
alterna(ven hade kostat. Systemet visade sig svara upp mot våra förväntningar när anmälan öppnade
i augus( men vissa justeringar och förbä7ringar kommer a7 behöva göras framöver. Fördelen är a7 vi
nu har e7 integrerat system där vi lä7 kan få ut önskade uppgiFer. Nackdelen är a7 mer arbete har nu
lagts på några få personer i föreningen.
Styrelsen har under verksamhetsåret haF följande sammansä7ning: Ordförande P-O Lindberg, v.ordf.
Anders Larneby, sekr. Åke Lindroth, kassör Birgi7a Larneby, övriga ledamöter Siw Thorén, Carin
Lindroth, Ingemar Thorén och Carl-Johan Cederström. Styrelsesuppleanter har varit Birgi7a Randås
och Ola Fogelberg. Under året har webbmaster, katalog- och informa(onsansvarig Lena Lindberg varit
adjungerad (ll styrelsen.
Programutbudet har totalt omfa7at 73 ak(viteter fördelat över 22 föreläsningar, 23 kurser och
studiecirklar, 13 studiebesök, 9 vandringar och exkursioner, 4 resor och 2 kulturak(viteter. Totala
antalet deltagare vid dessa ak(viteter uppgick (ll 3 243.
Hela utbudet ﬁnns återgivet i programkatalogerna för våren 2015 och hösten 2015. Programkataloger
har delgivits medlemmarna och lagts ut på biblioteken och andra oﬀentliga platser där seniorer rör
sig.
Styrelsen har utökat samarbetet med Chris(anstads Pensionärsuniversitet och Lunds Senioruniversitetet och kunnat erbjuda medlemmarna resor arrangerade av Lunds SU.
Det är styrelsens ambi(on, a7 bredda medlemmarnas engagemang och trivsel, samt a7 göra
programutbudet så bre7 och intressant som möjligt. E7 stort fram(da problem är a7 lyckas få ﬂer
medlemmar ak(va i föreningens arbete – de7a är vår stora utmaning.
Styrelsen framför e7 tack (ll Folkuniversitetets personal, (ll föreläsare och cirkelledare samt alla
andra, som hjälpt (ll a7 dra verksamheten framåt.
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