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Efter fyra ekonomiskt tunga år kunde Senioruniversitetet Västerås (SUV) under 2018 
återskapa en stabil ekonomi. Balansen mellan föreningens kostnader och intäkter är nu god. 
 
Minskat stöd 
Detta har kunnat uppnås med en stram kostnadsstyrning, lägre hyreskostnader, nytt 
avgiftssystem och våra funktionärers hängivna ideella arbete. 
Statsbidraget fortsätter att minska och det ekonomiska stödet från Västerås stad är i stort 
sett oförändrat. Våra viktigaste framtida intäktskällor är kurs- och medlemsavgifterna. Vi kan 
inte längre förlita oss på ett fortsatt omfattande stöd från det allmänna. Föreningen måste 
stå på egna ben i framtiden. 
 
Ökat intresse 
Under fjolåret skapade föreningen ett 80-tal kurser som lockade cirka 1 300 deltagare. 
Kursutbudet breddades samtidigt som vi arrangerade fler intressanta studieresor och 
måndagsföreläsningar.  
Detta gav snabbt resultat och vi fick fler medlemmar, kö till våra kurser och studieresor. Allt 
fler medlemmar sökte sig även till Växhuset för att lyssna på våra spännande och intressanta 
föreläsningar. Idag har föreningen närmare 900 medlemmar. Detta efter några år med 
kraftigt vikande medlemstal. Snart hoppas vi vara uppe i 1 000 medlemmar. 
 
Modernisering 
VI fortsätter på den inslagna vägen och förbättrar föreningens studieverksamhet. I detta 
arbete är det viktigt att även nå de yngre seniorerna. 
För ett par år sedan ändrade föreningen namn till Senioruniversitetet Västerås. Detta var ett 
första steg i en moderniseringsprocess. Nästa steg i förnyelseprocessen är när vi i 
fortsättningen uteslutande ska använda oss av det modernare studiebegreppet kurs.  
Fler och fler av landets 34 senioruniversitet befinner sig i samma förändringsprocess.  
 
Lyhörda 
Konkurrensen är hård mellan studieförbunden och vi måste vara fortsatt lyhörda och ha en 
studieverksamhet som går i takt med tiden. Våra medlemmars behov och intressen är 
ledstjärnor i detta förändringsarbete. Ett kvitto på att föreningen är på rätt väg är att alltfler 
yngre seniorer känner sig lockade att delta i vår breda studieverksamhet. 
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