Verksamhetsberättelse 2019 för Nordvästra Skånes Senioruniversitet
Föreningens medlemsutveckling är stabil och överstiger med god marginal 1000-talet medlemmar.
Styrelsen arbetar kontinuerligt med problemet, att lösa vardagsadministrationen, för en så
omfattande medlemskader. Styrelsen har mött problemet med ökad datorisering, köp av
administrativa tjänster från företaget CogWork och rekrytering av nya medarbetare. Ett
samarbetsavtal med CogWork har tecknats och en administrativ grupp har tillsatts i styrelsen bl.a.
för kontinuerliga kontakter med CogWork.
För att göra antagningsprocessen så snabb, säker och rättvis som möjligt, så lägger vi ner mycket
styrelsearbete i form av utvärderingar och idédiskussioner. På så sätt prövar vi oss fram mot ett allt
bättre och rättvisare antagningsförfarande, som kan accepteras av alla.
Totalt mottogs och administrerades 11 106 anmälningar under år 2019. Under året fick vi efter hand
1 065 avbokningar. Av de som därefter önskade plats har 87% fått sina önskemål tillgodosedda och
13% stod på väntelista till önskade aktiviteter.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande P-O Lindberg, v.ordförande
Birgitta Randås, kassör Birgitta Larneby, sekreterare Åke Lindroth samt övriga styrelseledamöter
Anders Larneby, Carin Lindroth, Gunnel Rosenquist, Erik Olsen, Marianne Olsen och Inga-Lill
Nilsson. Till styrelsen adjungerades även vår webbmaster Lena Lindberg samt under hösten
Britt-Inger Thorén. Adjungering innebär närvaro-, förslags- och yttranderätt.
Föreningen har under verksamhetsåret svarat för ett digert programutbud VT-19 och HT-19 enligt
följande aktiviteter: Föreläsningar 28, Kurser och studiecirklar 34, Kulturevenemang 3, Vandringar
och exkursioner 6, Studiebesök 21 och resor 2. Hela programutbudet finns presenterat i
programkatalogerna för våren 2019 och hösten 2019. Programkatalogerna har delgivits
medlemmarna och lagts ut på bibliotek och andra platser där seniorer rör sig.
Föreningen har under året representerat och samarbetat med andra senioruniversitet både regionalt
och nationellt. Styrelsen framför avslutningsvis ett tack till Folkuniversitetets personal, till
föreläsare och cirkelledare samt alla andra som hjälpt till att föra verksamheten framåt.
Höganäs 2020-02-13

P-O Lindberg

Birgitta Randås

Åke Lindroth

Birgitta Larneby

Gunnel Rosenquist

Erik Olsen

Carin Lindroth

Marianne Olsen

Anders Larneby

Inga-Lill Nilsson

