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Styrelsen för Pensionärsuniversitetet får härmed avge följande verksamhetsberättelse:
Styrelsen har under perioden bestått av 7 ledamöter och 3 suppleanter:
Ordförande
Agneta Höckert
V.ordf.
Gunnel Söderberg (kontakter)
Christina Warman (övrigt)
Kassör
Anders Warman
V.kassör
Kent Abrahamsson (dataansvarig)
Sekreterare
Lena Steene
V. sekr.
Christina Warman (pressansvarig)
Ledamöter:
Ingrid Magnusson (anmälningsansvarig)
Suppleanter
Christer Johansson
Irené Nilsson
Inga-Lena Rydén
Revisorer
Pia Eurenius och Lars Strandberg
Revisors ersättare
Yngve Andersson
Valberedning
Göran Ericsson (sammankallande), Inga-Britt Carlsson och IngaMaj Nivhede
Styrelsen har under perioden sammanträtt 9 gånger.
Årsavgiften har varit 150 kr.
Medlemsantalet uppgick vid periodens slut till 351 st.
Program har sänts ut till medlemmarna vid två tillfällen.
Följande föreläsningar har hållits:
”Halland är nära”
Bygga broar
”Grön magi”
Vår historia är viktig men det är framtiden som gäller
Vårt älskade Halmstad
Äldre och läkemedel – balansgången mellan nytta
och biverkningar
Björnar, örnar och andra spännande fåglar och djur
Min barndoms jul

Karin Starrin
Eva Ohlsson
Mikael Jidenholm
Per Stenström
Ben Olander
EfstratiosChrysoulakis
Roger Bengtsson
Musikgruppen Herberts

Studiebesök har ordnats enligt följande:
I Laholm: Statkraft, Fiskrökeriet och Teckningsmuseum
I Ängelholm: Järnvägens muséum och GästgivaregårdenMargaretetorp
Luffarmuséet i Boda
Bussrundtur i Halmstad och Lizzies Café
Studieverksamheten har omfattat följande cirklar och kulturarrangemang:
Litteraturcirkel 2 med diskussion
Ledare: Gunnel Ericsson
”Filmbiten”, diskussionscirkel med
anknytning till PU:s filmvisningar
Ledare: Agneta Höckert
I egen regi har vi också haft studiecirklarna:

Stadsstudiecirkel
Samtal om samhällsfrågor
Litteraturcirkel 1 med diskussion

Ledare: Jan Sjöström
Ledare: Birgitta Ydén och Maj
Danielsson Sahlin
Ledare: Birgitta Ydén

I samverkan med Röda Kvarn och Folkuniversitetet har Pensionärsuniversitetet sedan våren
1999 haft öppen filmklubbsverksamhet för pensionärer. Diskussionscirkeln Filmbiten har
tagit ut intressanta filmer, vilka passat PU:s målgrupp. Fem föreställningar har visats varje
säsong och i genomsnitt har det varit runt 130 besökande per föreställning. Biljettpriset har
varit 50 kr. Biljetter och medlemskort till PU:s Filmklubb har sålts på Karl XI:s servicehus.
En medlemskväll anordnades vid Årsmötet den 13 mars, då Claes-Håkan Olofsson och Hans
Webeck underhöll oss om ”Rockens historia”. Därefter serverades räksmörgås och kaffe eller
te. Tillfälle gavs också att lämna förslag på kommande program.
En annan medlemskväll hade PU den 24 oktober kallat Oktoberfest med joddlarmusik,
mat och öl. Ett 60-tal medlemmar kom för att lyssna på musik och allsång med Göran
Ericsson.
Upptaktsmötet för höstverksamheten hade PU i Kärlekens kyrka/församlingshem den 21
augusti, då föreningen bjöd sina medlemmar på en trevlig eftermiddag med fika och
musikunderhållning av Edvard samt presentation av höstprogrammet.
Vi har en hemsida på www.puhalmstad.se samt e-mail: puhalmstad@sverige.nu Dessa
bevakas och uppdateras kontinuerligt av Kent Abrahamsson
Pensionärsuniversitetet ingår i en arbetsgrupp på Alla Hjärtans Hus. PU ansvarar för
receptionen på måndagar.
Styrelsens ledamöter svarar för planering, iordningsställande och utskick av program samt
bokningar av aktiviteter, lokaler och kommunikationer. Även förfrågningar om medlemskap
och avgifter ställs till styrelsen.
Pensionärsuniversitetet har inriktat sin verksamhet på föreläsningar, studiebesök,
filmvisningar och studiecirklar i en trevlig och lättsam gemenskap.
Styrelsen framför ett tack till föreläsare, cirkelledare, Folkuniversitetets personal, receptionen
på Karl XI:s samt andra som har hjälpt till att genomföra verksamheten.
Halmstad i mars 2019
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