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Nya kurser
Föreningen är nu inne på sitt 35:e verksamhetsår och kan inför höstterminen presentera ett
fullmatat kursprogram. 44 kurser finns i höstens programkatalog och åtta kurser är helt nya.
Släktforskning, Stormaktstidens Sverige, Akvarellmålning och Rymden är några av nyheterna.
Föreläsningar
Höstens tolv måndagsföreläsningar bjuder på många spännande ämnen, som Sydafrikas
politiska liv, en västmanländsk musikresa med början i 1200-talet, solenergins framtid, årets
boktips, en fotoresa i naturen och en kvinnokonsert med SUV-kören.
Studieresor
I höst finns sju studieresor inplanerade. Vi ska bland annat besöka Ridön i Mälaren, Julita
gård och Gamla stan i Stockholm. Höstens reseprogram avslutas med ett annorlunda
luciafirande djupt nere i Sala silvergruva.
Modernisering
Föreningen genomgår en moderniseringsprocess. Häromåret ändrade vi namn från
Pensionärsuniversitet till Senioruniversitet. Vi har i år slutat att använda studiebegreppet
cirkel och kallar numera våra studier för kurser. Vi har även moderniserat föreningens
logotype och programkatalogen har fått en mindre ”ansiktslyftning”. Alltfler av landets 34
senioruniversitet genomgår samma process.
Marknadsföring
För andra året i rad kommer vi att finnas på en av höstens seniormässor i Västerås. Efter
fjolårets mässa kunde vi notera en medlemsökning. Ett nytt presentationsmaterial har tagits
fram till kommande mässa. Detta som ett led i den marknadsföringsprocess som föreningen
har inlett.
Det är viktigt att vår förening går i takt med tiden. Inte minst för att få yngre seniorer mer
intresserade av vår verksamhet. Vi hoppas kunna närma oss 900 medlemmar under hösten.
Ny IT-utrustning
Föreningens IT-utrustning har moderniserats. Nya bärbara och stationära datorer har köpts
in för att underlätta arbetet på SUV-expeditionen och ge föreningens medlemmar en bättre
service. Installation sker under hösten.
Bättre ekonomi
Idag står föreningen ekonomiskt på egna ben efter några tunga förlustår. Omläggningen av
kurs- och medlemsavgifterna har bidragit till den förbättrade ekonomin. Även en effektivare
kostnadsstyrning har gjort ekonomin stabilare. Vi kan inte längre förlita oss på bidrag från
staten och staden.
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