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Verksamhetsberättelse för perioden 11 november-31 december 2015
Under hösten tog några medarbetare som avgått med pension initiativ till att bilda en seniorförening.
Universitetets ledning ställde sig positiv till idén, bidrog med listor över pensionerade, bekostade utskick till
kallelse till en första informationsträff och betalade kaffe med tilltugg. Den 11 november hölls en första träff och
till den kom 84 personer. Inför mötet hade förslag till stadgar skickats ut och dessa fastställdes efter viss
revidering. En interimsstyrelse utsågs som bestod av den arbetsgrupp som initierat föreningen: Gunnela Björk,
Brith Ekeström, Inger Karlsson, Ulla Moberg, Åke Pettersson, Kristina Törnquist, och till ordförande utsågs
Brith Ekeström. En valberedning utsågs också: Christina Hjort-Aronsson, Tor Hammargren och Anita
Sterwander.
Under mötet samlades tips och synpunkter in om tänkbara, framtida aktiviteter.
Interimstyrelsen har sammanträtt tre gånger. Ordföranden har haft nära kontakt med universitetets ledning och
det har resulterat i att föreningen inför 2016 har tilldelats 50 000 kr, ett fullt utrustat rum har ställts till
föreningens förfogande i Prismahuset, en hemsida är under uppbyggnad och en webbmejl är
ordnad: seniorum@oru.se
Ordföranden och Åke Pettersson har också sett till att föreningen fått ett organisationsnummer samt ett
bankkonto.

Verksamhetsplan för perioden 1 januari-31 december 2016
Ett välbesökt medlemsmöte (58 personer) hölls i februari där rektor Jens Schollin talade om Universitetet i dag
varefter det var pub med snittar.
Planen är att medlemsaktiviteter ska anordnas en gång i månaden under februari-maj och under septembernovember. Vårens aktiviteter är bokade: årsmöte 16 mars där Thord Strömberg talar om sin bok
Makt och medborgare, rundtur i Novahuset den 7 april under ledning av prefekten för Handelshögskolan och
en dagsutflykt till Grythyttan den 12 maj.
Under våren planeras samtalsgrupper med nyanlända som gör praktik på universitetet. De ska äga rum i
biblioteket och universitetet står för kaffe/te och tilltugg.
Höstens aktiviteter kommer att fastställas senare i vår utifrån de tips/önskemål som framkommit vid
medlemsmötena och vid årsmötet.

