SeniORUm
Verksamhetsberättelse 2016
I november 2015 träffades ett antal tidigare anställda vid Högskolan/Universitetet i Örebro för
att bilda en Seniorförening.
Årsmöte
Föreningens första årsmöte ägde rum 16 mars 2016 då stadgar fastställdes och den tidigare
interimistiska styrelsen omvaldes. Vid årsmötet deltog drygt 70 personer.
Styrelsen för SeniORUm under 2016:
Brith Ekeström ordförande, Gunnela Björk, Inger Karlsson, Ulla Moberg, Åke Pettersson,
Kristina Törnquist
Suppleanter: Kjell Dahlström, L-G Thornell
Till revisorer valdes: Vanja Boman, Margareta Uske
Till valberedning valdes: Tor Hammargren, Anita Sterwander, sammankallande och Christina
Hjorth Aronsson
Styrelsemöten
Styrelsemöten har ägt rum vid 8 tillfällen: 11 januari, 17 februari, 19 april, 24 maj, 24 augusti,
29 september, 25 oktober, 7 december. Därutöver har arbetsmöten hållits den 29 februari och
den 30 mars.
Aktiviteter
° 4 februari medlemsmöte. Rektor Jens Schollin talade om Universitetet i dag.
° 16 mars Årsmöte. Thord Strömberg talade om sin bok Makt och medborgare
° 7 april Besök på Handelshögskolan och rundtur i Novahuset.
° 12 maj Dagsutflykt med buss till Grythyttan. Information om Restaurang- och
hotellhögskolans verksamhet och därefter lunch i Måltidens hus.
° 29 september Reignar Johansson, tidigare verksam inom Byggnadsstyrelsen,
berättade om Universitetsområdets utveckling i Almby och Östra Mark.
° 20 oktober Konstvandring på Campus under ledning av Elisabet Andersson och Kristina
Fröberg.
° 21 november Besök på Campus USÖ. Jens Schollin och prefekten Sören Andersson.
° 1 december Glögg och pepparkakor och därefter Kalastider i Aula Nova till av föreningen
subventionerat biljettpris.
I anslutning till aktiviteterna på Campus har pub och samvaro anordnats och mellan 35 och 50
medlemmar har deltagit.

Kallelser till aktiviteterna har skickats via e-post liksom ett höstbrev som sändes i början av
september.
Språkforum
Språkforum med samtal mellan seniorer och nyanlända praktikanter har pågått en gång i
veckan under terminerna.
Hemsida, mejl, m.m.:
En hemsida, www.oru.se/seniorum har upprättats med presentation av styrelsen, stadgarna,
årsmöteshandlingar och information om SeniORUms aktiviteter etc. En webbmejl finns:
https://mail.oru.se

Ett särskilt rum för SeniORUms styrelse finns i Prismahuset, utrustat med dator och
skrivare.
Campusgymmet
Ett avtal med Campusgymmet har resulterat i ett allkort för seniorer: 620 kr/termin plus
medlemsavgift 100 kr eller 1090/år plus medlemsavgift 200 kr.
Medlemmar
Inbjudan till nya pensionärer skickades ut i samband med personalårshögtiden och antalet
medlemmar vid årsskiftet ar 2016/2017: 123
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