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Starten 

April 2014: Idén att starta ett s.k. senioruniversitet i Örnsköldsvik kom från Maud 

Bjuggstam. Hon kallade föreningarna i området till ett möte för att diskutera intresset 

och möjligheterna. Vid det tredje mötet i april 2014 i Medborgarskolans lokaler 

beslutades om att starta ett senioruniversitet i Örnsköldsvik. 

 

En interimsstyrelse bildades med följande personer: 

 

Elisabeth Strömbäck ledamot 

Elly Gunnarsson ledamot 

Eva Mörtberg kassör 

Ginger Wedin ledamot 

Ing-Marie Nilsson sekreterare 

Karin Nordin ledamot 

Maud Bjuggstam ordförande 

 

Torsdagen den 10 april 2014 fick vi besök av Maria Strengell från Folkuniversitetets 

Norra Regionkontor i Sundsvall, Bernt Lindström, kassör i Senioruniversitetet i 

Sollefteå, SUS, och Christer Persson, ordförande i samma förening i Sollefteå.  

Närvarande från Örnsköldsvik var: Maud Bjuggstam, Eva Mörtberg, Ing-Marie Nilsson, 

Karin Nordin och Elly Gunnarsson. Vid detta möte fick vi tips och råd inför starten av 

vår förening.  

 

Vi fick också rådet att anmäla våra träffar som en studiecirkel i att starta ett 

senioruniversitet. Det gör att vi kan få bidrag från Folkuniversitetet till denna cirkel. 

 

Av Maria Strengell, Folkuniversitetet Sundsvall, fick vi en liten gåva, en uggla. 

 

2014-04-25: Vid sammanträdet den 25 april 2014 diskuterades lämpliga föreläsare och 

ämnen till föreläsningar till hösten 2014. Dessutom beslutades att föreningen börjar med 

föreläsningar i första hand. Vi beslutade även att föreningen ska heta Örnsköldsviks 

SeniorUniversitet, ÖSU, och att använda ugglan som vår symbol. Ing-Marie Nilsson 

fick i uppdrag att utforma en logga, och den fick följande utseende med en liten uggla i 

u:et:  
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Förslag till stadgar utformades av Ing-Marie Nilsson. De grundar sig på de stadgar som 

utarbetats i Sollefteå Senioruniversitet. 

 

2014-05-19: Vid det konstituerande sammanträdet måndagen den 19 maj 2014 

beslutades att Maud Bjuggstam blir vice ordförande och Karin Nordin ordförande i 

föreningen. 

Interimsstyrelse 

Elisabeth Strömbäck ledamot 

Elly Gunnarsson ledamot 

Eva Mörtberg kassör 

Ginger Wedin ledamot 

Ing-Marie Nilsson sekreterare 

Karin Nordin ordförande 

Lars-Erik Morin ledamot 

Maud Bjuggstam v ordförande 

Sture Lindblad ledamot 

 

Firmatecknare är ordförande och kassör var och en för sig. 

 

Stadgar och programförklaring fastställdes. 

 

Ett programråd inrättades med följande personer, men till första årsmötet ingår alla i 

interimsstyrelsen. 

 

Ginger Wedin, sammankallande 

Maud Bjuggstam 

Sture Lindgren 

Lars-Erik Morin 

Karin Nordin 

 

Se även sidan 5 . 

 

Uppgifter skickades till Skatteverket för organisationsnummer. 

 

Styrelseledamöter från 2014 

Ytterligare en ledamot i styrelsen från 2017. Styrelsen hade nu sammanlagt tio 

ledamöter, varav sju ingår i programrådet. 

 
Namn År 

Elisabeth Strömbäck 2014 

Elly Gunnarsson 2014 - 

Eva Mörtberg 2014 - 

Ginger Wedin 2014 - 

Ing-Marie Nilsson 2014 - 

Karin Nordin 2014 - 

http://www.seniorovik.se/
mailto:kontakt4@senioroovik.se
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Lars-Erik Morin 2014 - 2018 

Lars-Åke Larserud 2017 

Margita Åberg 2018 - 

Maud Bjuggstam 2014 - 

Sten Nordström 2016 - 

Sture Lindblad 2015 - 

Programförklaring 

En enkel programförklaring utformades inför starten: ”Örnsköldsviks SeniorUniversitet, 

ÖSU, har sitt säte i Örnsköldsvik. Föreningen är en kunskapsorganisation under 

Folkuniversitetet med syfte att anordna studieverksamhet för sina medlemmar i form av 

föreläsningar, kurser, studiebesök och temamöten med ett vetenskapligt 

förhållningssätt, allt enligt Folkuniversitetets intentioner. Aktiviteterna bedrivs 

huvudsakligen under dagtid. Föreningen är neutral till religion och politik. 

 

Medlem i föreningen kan den vara som har pension av något slag och den som är gift, 

partner eller sambo till medlem.” 
 

Stadgar  

Interimsstyrelsen utformade stadgarna under våren 2014 och som presenterades inför 

det första årsmötet i februari 2015 med tillägget till § 12, en punkt om ”Kallelse och 

dagordning”. 

 

Stadgarna har ändrats 2017 av § 4.  

Den första styrelsen 

Vid det första årsmötet den 11 februari 2015 valdes följande personer till styrelsen. Det 

är endast ordföranden som väljs av årsmötet, övriga funktioner beslutas inom styrelsen. 

 

Elly Gunnarsson ledamot 

Eva Mörtberg kassör 

Ginger Wedin ledamot 

Ing-Marie Nilsson sekreterare 

Karin Nordin ordförande 

Lars-Erik Morin ledamot 

Maud Bjuggstam v ordförande 

Sture Lindblad ledamot 

 

I programrådet ingick: Karin Nordin, Maud Bjuggstam, Ginger Wedin och Sture 

Lindblad. 

 

Arkiv 

Aktuellt arkiv med handlingar i arkivlådor förvaras tills vidare hos sekreteraren. Se 

dokumenthanteringsplanen, se sidan 7. 

 

http://www.seniorovik.se/
mailto:kontakt4@senioroovik.se
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Ordförandeklubba 

Som ordförandeklubba användes den snöglob med föreningens logga som föreningen 

fått i gåva av Folkuniversitetet. 

 

Programråd 

Programrådet bestod av i början av Ginger Wedin, sammankallande, Karin Nordin, 

Maud Bjuggstam och Sture Lindblad. Senare tillkom även Lars-Erik Morin och Sten 

Nordström och Lars-Åke Larserud. Så småningom bestod programrådet av alla 

styrelseledamöter förutom tre stycken. 

 

Namn och logga 

 Örnsköldsviks SeniorUniversitet. 

 

Loggan utformade av Ing-Marie Nilsson. 

Organisationsnummer 

802489-6212 (juli 2014). 

 

Bankgiro 

Handelsbanken: 560-1125 

E-postadress 

E-postadressen till ÖSU via hemsidan: kontakt4@seniorovik.se  

Alla meddelande via den adressen skickas automatiskt till ordförande, kassör och 

sekreterare.  

 

Hemsida 

Ing-Marie Nilsson skapade en enkel hemsida via företaget www.one.com, och den fick 

namnet www.seniorovik.se 

 

Välkommen 

Broschyren ”Välkommen till ÖSU” utformad av Ing-Marie Nilsson. 

Program hösten 2014 

Alla program arkiveras enligt dokumenthanteringsplanen, se sidan  

http://www.seniorovik.se/
mailto:kontakt4@senioroovik.se
mailto:kontakt4@seniorovik.se
http://www.seniorovik.se/


 2018-04-21 6 (9) 

 Historik 
  

Ing-Marie Nilsson 

ÖSU, Örnsköldsviks SeniorUniversitet  www.seniorovik.se  

Org. nr:  802489-6212 kontakt4@senioroovik.se  

Bankgironr:   560-1125 

Swish: 123-589 13 38  

Första föreläsningen 

Den första föreläsningen anordnades tisdag den 28 oktober 2014 med professor Peter 

Nordström från Umeå som föreläsare och ämnet var ”Påverkar träning i tonåren risken 

för senare folksjukdomar? Vad händer med kroppen när man åldras?” Föreläsningen 

hölls i samlingssalen vid hälsocentralen Ankaret (vid sjukhuset). Avgiften var 50 kr. 

 

180 personer kom till föreläsningen, varav 160 betalande medlemmar!  

 

Deltagarna togs emot och fick en liten välkomstpåse med informationsskrift, penna från 

Folkuniversitetet, enkätblad och godis. I påsen låg även en kola i form av en uggla, 

föreningens symbol. Ing-Marie Nilsson hade idén till gåvan och hade även tillverkat 

påsarna.  

 

Denna första föreläsning spelades på prov in och skrevs även ut av Ing-Marie Nilsson. 

 

Enkäter 

Den första enkäten delades ut i samband med den första föreläsningen hösten 2014. 

Uppföljande enkät delades ut i samband med vårens sista föreläsning den 22 april 2015. 

Enkätfrågor, och sammanställningar av svaren finns samlade i arkivlåda F2. 

Föreläsningar allmänt 

Eftersom samlingssalen vid hälsocentralen Ankaret endast kan ta emot 150 personer, 

måste styrelsen inför nästa föreläsning den 24 november 2014 med professor Jesper 

Strömbäck, hyra en större lokal, nämligen Pingstkyrkan. Den lokalen kan ta emot minst 

400 personer. Därefter har föreläsningarna förlagts till Pingstkyrkan, Lasarettsgatan. 

 

Föreläsningarna spelas in av Ing-Marie Nilsson och skrivs ut för arkivet. De läggs även 

ut på hemsidan www.seniorovik.se. Föreläsningar, affischer, studiebesök, utbildningar 

m.fl. aktiviteter samlas i separat dokument, se exempel. Från och med föreläsning 1 

2016 spelas föreläsningarna in men skrivs inte ut på papper. Istället överförs de till CD 

och läggs ut som ljudfiler på föreningens hemsida. 

 

På hemsidan finns också en förteckning över alla tidigare föreläsningar och ämnen. 

Överenskommelse inför föreläsning 

Ing-Marie Nilsson har utformat en blankett för överenskommelse mellan föreningen och 

föreläsare. 

Regionala samarbetskonferenser 

Den 16 oktober 2014 deltog Ginger Wedin, Lars-Erik Morin och Ing-Marie Nilsson i en 

regional samarbetskonferens i Umeå. Minnesanteckningar finns i arkivet. 

 

Regional konferens i Sollefteå 2016 
Senioruniversitetet i Sollefteå inbjöd till regional konferens på Österåsen den 29 

september 2016. Vid regionkonferensen för norra regionen i Sollefteå beslutades att 

ÖSU anordnar nästa konferens i Örnsköldsvik 2017. Regionkonferenserna anordnas 

http://www.seniorovik.se/
mailto:kontakt4@senioroovik.se
http://www.seniorovik.se/
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egentligen vart annat år. Eftersom den nationella konferensen för alla pensionärs- och 

senioruniversitet i Sverige kommer att anordnas i Umeå 2018, beslutades att kommande 

regionkonferens bör anordnas redan 2017, och då i Örnsköldsvik. 

 

Minnesanteckningar finns i arkivet. 

 

Regional konferens i Örnsköldsvik 2017 

Vid regionkonferensen för norra regionen i Sollefteå 2016 (se ovan) beslutades att ÖSU 

anordnar nästa konferens i Örnsköldsvik 2017. Arbetsgruppen bestod av Karin Nordin, 

Lars-Erik Morin, Ginger Wedin och Ing-Marie Nilsson. En preliminär inbjudan till 

konferens på Brux AB konferens i Domsjö, tisdagen den 26 september 2017 kl 10.00 

sändes ut till ordförandena i pensionärs- och senioruniversiteten i norra regionen redan 

den 7 februari 2017. 

 

Vid konferensen deltog 19 personer. Följande frågor diskuterades: Hur når vi flera män? 

Kvinnorna är kulturbärarna, men ambitionen är att även nå flera män. De förslag som 

presenterades, och som kanske kan intressera män i större utsträckning var: 

Ambassadörer från mellanöstern t.ex., arkitektur, geologi, istider, kulturjournalistik 

(Kerstin Berggren), medicin, militärt, miljö, naturvetenskap, praktisk sjukvård, rymden, 

skogen, teknik, väder, översättare. 

 

Konferensen avslutades med en guidad tur i Hans Hedbergmuseet i Arken av Margareta 

Hedberg, och därefter bjöd ÖSU på eftermiddagskaffe. 

 

Förteckning över föreläsare 

Förteckningen över föreläsare och ämnen finns i filen ”Förteckning över föreläsningar, 

annonser, affischer, studiebesök”. 

 

Föreläsning i mars 2015 
Föreläsaren fick som tack ”snapsglas” i rostfritt stål, tillverkade av Svets & Smide i 

Myckelgensjö, skänkta av chefen, Markus Edlund. 

 

Dokumenthanteringsplan 

En dokumenthanteringsplan har utarbetats av sekreteraren i styrelsen, Ing-Marie 

Nilsson.  Handlingar som ska bevaras bör i möjligaste mån vara utskrivna på Svenskt 

Arkiv. Arkiveringen följer det allmänna arkivschemat: 

 

A. Protokoll 

B. Arkivexemplar av utgående handlingar 

C. Diarier 

D. Register och liggare 

E. Inkomna och utgående handlingar 

F. Handlingar ordnade efter ämne 

G. Räkenskaper 

H. Statistik 

http://www.seniorovik.se/
mailto:kontakt4@senioroovik.se
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I. Ritningar och kartor 

J. Fotografier 

K. Trycksaker 

Ö. Övriga handlingar 

AA.  
Handlingar Gallras/ 

Bevaras 

Huvud- 

avd1 

Anmärkning 

Affischer 2  Bevaras F Registreras i filen 

”Föreläsningar…”3 

Avtal och kontrakt av stor vikt och/eller 

långvarig karaktär 

Bevaras G  

Broschyrer (egna; Välkommen, Anmälan)2   Bevaras Ö Bevara ett ex av varje 

CD Bevaras F  

Dubbletter, kopior, om originalen finns Vid inakt.   

Ekonomiska rapporter2 Bevaras G Även som bilaga till 

protokoll 

Enkäter  Bevaras F Sammanställningen skrivs 

ut på Sv Arkiv 

Förteckning över föreläsningar, affischer, 

studiebesök, utbildningar, 

minnesanteckningar 

Bevaras D Registreras i filen 

”Föreläsningar…” 3 

Förteckning över skrivelser in och ut Bevaras E Registreras i filen 

”Skrivelser in och ut” 3 

Förteckning över tidningsurklipp Bevaras D Registreras i filen 

”Föreläsningar…m.m.” 

Hemsidan www.seniorovik.se  Bevaras4 F Pappersutskrift av resp flik, 

gallring vid ändring 

Historik med ev bilagor Bevaras F Sv Arkiv 

Huvudböcker, kassaböcker, dagböcker Bevaras G 7 år5 

Inventarieförteckning Bevaras F  

Kallelser till årsmöten2 Bevaras A Som bilaga till protokoll 

Kladdar och minnesanteckningar som inte 

tillför något 

Vid inakt.   

Kontoutdrag, saldobesked, postgirotalonger Gallras  7 år 

Medlemsförteckningar, allmänna2 Bevaras D  

Minnesanteckningar2 Bevaras F  

Minnesanteckningar programråd Bevaras F  

Program Bevaras F  

Protokoll styrelsesammanträden med 

bilagor2 

Bevaras A  

Protokoll årsmöten med bilagor2 Bevaras A  

Rekvisitioner, frakt- och följesedlar Gallras  2 år 

Revisionsrapporter2 Bevaras A Även som bilaga till 

protokoll 

Skrivelser in och ut Bevaras E Registreras i filen 

”Skrivelser in och ut 

Stadgar Bevaras F  

Studiebesök Bevaras D Registreras i filen 

                                                           
1 Enligt allmänna arkivschemat 
2 Skrivs ut på Sv Arkiv. 
3 Om förteckningen är uppdaterad under året skrivs den vid årsskiftet ut på Sv Arkiv. Datera med aktuellt 

år. 

4 Arkivinstitution kan för närvarande (2012) inte ta emot och förvara datamedier.  
5 Ändring i bokföringslagen. 

http://www.seniorovik.se/
mailto:kontakt4@senioroovik.se
http://www.seniorovik.se/
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Handlingar Gallras/ 

Bevaras 

Huvud- 

avd1 

Anmärkning 

”Föreläsningar”…3 

Tidningsurklipp mm Bevaras Ö Registreras i filen 

”Föreläsningar…”3 

Verifikationer Gallras   2 år. Arkivinst. tar inte emot 

verifikationer! 

Årsberättelser, verksamhetsberättelser2 Bevaras A Som bilaga till protokoll 

Arkivkartonger: 

A1 Protokoll styrelsesammanträden, protokoll årsmöten + bilagor till 

protokollen: kallelser, verksamhetsberättelser (årsberättelser), ekonomiska 

rapporter, revisionsrapporter. Minnesanteckningar, allmänna.  

D1 Medlemslistor. 

D2 Förteckningar över föreläsningar, affischer, studiebesök, utbildningar, 

minnesanteckningar, tidningsurklipp. Studiebesök. 

E Inkomna och utgående skrivelser. Diarielistan skrivs ut på Sv. Arkiv och 

läggs i arkivkartongen tillsammans med skrivelserna. 

F1 Historik med bilagor. Välkommenbroschyr. Inventarieförteckning. 

Dokumenthangeringsplan. Stadgar.  

F2 Föreläsningar. Enkäter. Minnesanteckningar programråd. Affischer. 

F3 Hemsidan www.seniorovik.se 

G1 Huvudböcker, kassaböcker, ekonomiska rapporter. Avtal. 

Ö Tidningsurklipp. 

 

Inventarier 

Föreningen har inget kontor eller någon egen lokal. Arkivhandlingar och eventuella 

föremål förvaras tills vidare hos sekreteraren och eventuella föremål. Originalet förvaras 

separat i arkivlåda F1 med historik m.fl. handlingar.  

 

Vid starten skänkte Folkuniversitetet i Sundsvall en ljuslykta med föreningens symbol, 

en uggla. Vid den tredje föreläsningen deltog representanter för Folkuniversitetet, och 

skänkte då en ”ordförandeklubba”, en snöglob med föreningens logo. Ing-Marie Nilsson 

har även skänkt en mugg med föreningens logo. 

 

Första årsmötet 

Det första årsmötet i föreningen hölls onsdagen den 11 februari 2015 kl 19.00 i Café 

UH. Vid årsmötet deltog 19 personer! Gösta Gustafsson fungerade som 

mötesordförande. 

 

Karin Nordin visade den snöglob som föreningen fått som gåva från Folkuniversitetet. 

Globen kommer i fortsättningen att fungera som ordförandeklubba. 

 

http://www.seniorovik.se/
mailto:kontakt4@senioroovik.se
http://www.seniorovik.se/
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Medlemsutveckling 

Antalet medlemmar i föreningen var vid det första årsmötet 242. De blåa staplarna visar 

antalet medlemmar, de röda antalet åhörare vid föreläsningarna och de gröna antalet 

deltagare vid årsmöten. Vid 2017 års början var medlemsantalet 356. 

 

 

Medlemsansvarig 

Till en början har kassör Eva Mörtberg varit ansvarig för medlemsregistret. Vid 

styrelsesammanträdet den 16 januari 2018 beslutades att Ing-Marie Nilsson 

fortsättningsvis får ansvara för medlemsregistret. 

Intervju i närradion 2015 

Den 19 september 2015 intervjuades ordförande Karin Nordin i närradion, Radio 

Örnsköldsvik. 

Intervju i närradion 2016 

Ordförande Karin Nordin intervjuades av Sven Lindblom i närradion. Programmet 

sändes den 13 september 2016. 
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Registrering i kommunens föreningsregister 

Den 16 mars 2016 sändes handlingar till Kultur och fritid, Föreningsbyrån, 

Örnsköldsviks kommun för registrering i föreningsregistret. Bilagor: Protokoll från 

konstituerande sammanträde och stadgar. 

Nationell samordningskonferens i Stockholm maj 2016 

Ordförande Karin Nordin och sekreterare Ing-Marie Nilsson deltog i maj 2016 i den 

nationella samordningskonferensen för pensionärs- och senioruniversitet i Stockholm 

med Senioruniversitetet i Stockholm som inbjudare. 

 

Cecilia Palm, generaldirektör för Folkuniversitetet inledde konferensen. 

Vi fick ett förslag till samarbetsavtal mellan Folkuniversitetet och Nordvästra Skånes 

SeniorUniversitet. Alla närvarande ansåg att detta avtal inte kan accepteras, och 

godkändes alltså inte av gruppen.  

 

Representanter från fyra av de närvarande universiteten utsågs att föra vår talan 

gentemot Folkuniversitetet. Avtalet bör utgöras av ett grundavtal som kan ”brytas ned” 

till lokala avtal och avtalen ska präglas av rättvisa.  

 

Representanter: Britt-Louise Gunnarsson ,Uppsala, P-O Lindberg, Nordvästra Skåne, 

Catherine Dahlström, Stockholm och  Anna-Karin Östling-Sjöstrand, Umeå. 

 

Förslagsvis vill man ta fram en ”lathund” över FU:s fördelning av medel. Den skulle 

gälla likadant över hela landet. Bodil Jönsson bidrog med en föreläsning om att ”Leva 

livet hela livet”. 

 

Intervju av Karin Nordin i närradion 2016 

Den 20 september 2016 intervjuades ordförande Karin Nordin av Sven Lindblom i 

närradion, Radio Örnsköldsvik. Hon fick frågor om Örnsköldsviks SeniorUniversitet, 

hur det började och så vidare. 

 

Program på TV-skärmen i Pingstkyrkan 

ÖSU hyr föreläsningslokal av Pingstkyrkan i Örnsköldsvik. Från och med 2017 läggs 

dagens program ut på TV-skärmen på kyrktorget av Helena Näslund, Pingstkyrkan. 

Intervju av Karin Nordin och Ginger Wedin i ÖA 2017 

Den 15 januari publicerades en intervju med Karin Nordin och Ginger Wedin i 

Örnsköldsviks Allehanda. Citat ur intervjun: ”– Programmet för våren är spikat och nu har vi 

börjat fundera på höstens program, säger Ginger Wedin, som är sammankallande i programrådet. 

Mycket av programmen består av förslag från medlemmarna, samtidigt betonar de ansvariga att många av 

föredragshållarna kan ta både ett och två år att bearbeta innan de kan komma. 

– Sedan handlar det förstås även om pengar, säger Karin Nordin och tittar på Ginger Wedin. 

– Jo, vi har haft förslag på föreläsare som har varit på tok för dyra för oss, säger Ginger Wedin. 

Vårprogrammet är spikat och vid premiären den 19 januari kommer Stefan Svensson att berätta om 

forskning och utveckling inom skogens område – inte minst ständigt aktuella ämnen Nolaskogs. 

http://www.seniorovik.se/
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Övriga föreläsare under våren är: Kerstin Thörn, som talar om medeltida miljöer, Ellinor Ädelroth och 

Jörgen Rutegård, som talar om sexuellt våld och kirurgi i krigshärjat land, Ulf Danielsson, som berättar 

om jorden i ett kosmiskt perspektiv och Lars-Gunnar Andersson, som berättar om svensken och svenskan. 

Föreningen har en stabil ekonomi och har egentligen tre ben att stå på: medlemsavgifter, inträden och stöd 

av folkuniversitetet. 

– Vår nisch är föreläsningar med hög kvalitet – och att vi inte vill konkurrera med de som håller på med 

studiecirklar, säger Karin Nordin.” 

 

Swish-betalning 

I maj 2017 infördes möjlighet till betalning via Swish. Swish-nummer: 123 589 1338. 

 

Kommunens föreningsregister 

ÖSU är registrerat i Örnsköldsviks kommuns föreningsregister. Inloggningsuppgifter till 

Interbook = ÖV190, lösen = soldis. 

 

Resa till Oslo via Karlstad 

Senioruniversitetet anordnade den 14 maj 2017 en resa till Olso via Karlstad med hjälp 

av Byberg & Nordin. Xx personer deltog i resan.  

 

Program: 

Dag 1: Avresa från Örnsköldsvik till Karlstad. 

Dag 2: Besök på Lars Lerins galleri Sandgrund. I Oslo operan La Bohème. 

Dag 3: Rundtur i Oslo och guidning i den Norske Operan. 

Dag 4: Från Oslo tillMora. Guidad rundtur på Zorngården. Besök i Zornmuseet, 

 Vasaloppsmuseet. 

Dag 5:  Hemfärd.  
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