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Så närmar vi oss slutet på ännu en termin för Senioruniversitetet. Jag vill börja med att tacka såväl
cirkelledare som cirkeldeltagare för väl genomförda studiecirklar trots att våra lokaler inte varit helt
ändamålsenliga. Jag tänker främst på de studiecirklar som genomförts på Smedjegatan 9. Vi har nu
efter ett mycket energiskt arbete av främst Gunnar Hilding, hittat nya och ändamålsenliga lokaler i
Växhuset, tidigare Zimmermanska skolan, på Kopparbergsvägen. Vi kommer att genomföra flytten
dit omedelbart efter att vi slutfört höstens studiecirklar så att vi är på plats när vi startar upp vårens
aktiviteter.
Våra utskott som planerar vår verksamhet avseende studiecirklar, resor och föreläsningar har gjort
ett grannlaga arbete för att kunna erbjuda de stimulerande aktiviteter som presenteras i föreliggande
program för våren 2018. Alla ni medlemmar skall vara medvetna om det mycket tidsödande arbete
som ligger bakom den verksamhet som presenteras. Lennarth Jäder är den som svarat för layout och
tryck och som vanligt har vi fått ett spännande programblad. Eftersom vi är många som varit
inblandade i programmet har det också krävts ett omfattande korrekturarbete för att säkerställa
kvalitéten på vårt program. Vi hoppas att ni alla skall finna något intressant att studera under våren.
Inför nästkommande år har vi lagt om vår betalningsmodell där årsavgiften har sänkts till 200 kr per
år men där vi samtidigt tar ut en kostnad för de allmänna cirklarna om 275 kr per cirkel samt 550 kr
för språkcirklarna. Vi hoppas att ni medlemmar skall finna detta prisvärt och rättvist. Vi kommer att
ha anledning att överse vår avgiftsmodell fortlöpande för att säkerställa att varje cirkel bär sin egen
kostnad. Genom den förestående flytten kommer vi att sänka våra lokalkostnader ytterligare för att
säkerställa att huvuddelen av våra intäkter går till själva verksamheten.
Ett stort tack till vår kanslipersonal som säkerställer att vår verksamhet kan genomföras så effektivt
och problemfritt som möjligt. Trots en ibland mycket stressad arbetssituation ser ni alltid till att vi
andra får det stöd och hjälp som vi behöver. Här kan fler frivilliga krafter behövas så hör gärna av
er om ni har möjlighet att hjälpa till.
Jag vill här passa på att tacka vår styrelse för dess arbete under det gångna året. Även här görs
många självuppoffrande insatser som vi alla har glädje av i vår verksamhet. Genom att säkerställa
att inte minst vår ekonomi är i balans kommer kvalitéten på vår verksamhet vara fortsatt hög.
Därmed hoppas vi att ni som är medlemmar skall finna det intressant att fortsätta ert medlemskap
och också finna anledning att rekrytera fler medlemmar. På Växhuset kommer vi att ha möjlighet att
växa.
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