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FÖRENINGEN SENIORUNIVERSITETET I STOCKHOLM 
Org. nr.  802016-1876   

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED 

ÅRSREDOVISNING FÖR 2020 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

2020 års verksamhet påverkades kraftigt av den globala covid 19-pandemin, 

som medförde att praktiskt taget all verksamhet fick lov att avbrytas från mitten 

av mars 2020. Under hösten återupptogs verksamheten i främst digital form, 

vilket innebar ett väsentligt lägre utbud av arrangemang än eljest. Vid utgången 

av 2020 hade föreningen en skuld om 124.200 kronor för betalda arrangemang 

som ej levererats. 

 

1. Medlemmar, deltagare 

Antalet medlemmar uppgick vid utgången av 2020 till 7.072 och vid 

utgången av 2019 till 7.866. Antalet deltagare i 2020 års föreläsningsserier, 

stadsvandringar och exkursioner, universitetskurser och studiecirklar var  

11.393; många medlemmar har alltså deltagit i mer än ett arrangemang. 

Motsvarande antal för 2019 var 19.359. 

 

2. Styrelsen m. m. 

Föreningens årsmöte försenades av pandemin och hölls den 26 maj 2020 

via den digitala mötesappen Zoom. I mötet deltog 81 medlemmar.   

Styrelsen – där, enligt stadgarna, ordföranden väljs på ett år och övriga på 

tvåårsperioder – fick från årsmötet följande sammansättning: 

 

Cecilia Bäcklander, ordförande vald t o m årsmötet 2021        

Kenneth Abrahamsson  vald t o m årsmötet 2021 

Ulf Aspenberg   vald t o m årsmötet 2022 

Mats Bodin   vald t o m årsmötet 2022 

Peter Fagerlund   vald t o m årsmötet 2022 

Britt Olofsdotter   vald t o m årsmötet 2021 

Lisa Öberg   vald t o m årsmötet 2022 

 

Britt Olofsdotter kvarstår som  vice ordförande och Ulf Aspenberg som 

kassaförvaltare. Sekreterare utses enligt rullande schema. 
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Ann-Marie Engback, studierektor för studiecirklarna, Ingela Karlsson, 

ansvarig för universitetskurserna, och Eva Elfgren, administrativ chef, har 

varit adjungerade till styrelsen. 

 

Som revisorer för verksamhetsåret 2020 valdes: 

 

Arne Johannesson, omval 

Lars Sundell, omval 

Kerstin Bjellerup, suppleant, nyval 

 

Som valberedning för ytterligare ett år valdes: 

 

Catherine Dahlström, sammankallande, omval   

Christina Eidem, omval 

Bo Rydkvist, nyval 

 

Årsmötet beslöt att medlemsavgiften för år 2021 oförändrat skulle vara 200 

kronor.  

 

Styrelsen har under 2020 sammanträtt 14 gånger, i vissa fall via digitala 

mötesappen Zoom.   

 

 

3. Kansliet  

Vi har två fast anställda, Eva Elfgren, administrativ chef, och Mattias 

Montell, kursadministratör. I kansliet har därutöver arbetat volontärerna:  

 

           Ingrid Berg  Pia Berge  Nina Danielsson 

           Lena Engstedt  Elisabet Falk Annika Grev 

           Gunnel Gustafsson Yvonne Hamawandi Pia Hanner 

           Agnete Hebert  Elisabet Hermansson Lisa Hildén 

           Ingrid Hoffmann Pirjo Kasari Margareta Kvarneby    

           Stina Lagerqvist Gunnel Landberg Birgitta Lindohf 

           Eva Pettersson  Ulla Ravell  Lisbeth Spångberg 

           Karin Stjernquist Katarina Stocksén Inger Tjäder 

           Lena Yrgård  Ann Öhrén 

 

           Följande volontärer har därutöver varit verksamma som instruktörer   

           för våra kursledare beträffande den tekniska utrustningen i lärosalarna: 

  

           Leif Arvidsson  Inger Johansson Arne Lindqvist 

           Berit Spiik  Gun Åström  
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Vårt nya it-system, LISA, är av stor betydelse för vår verksamhet. Systemet 

togs i bruk till hösten 2017 och förfinas fortlöpande. Från och med hösten 

2020 kan medlemmarna betala arrangemangs- och medlemsavgifter även 

via Swish. Som it-projektledare från föreningens sida har fungerat Monica 

Svendeborn. Även Eva Klint och Margareta Kvarneby gör viktiga insatser. 

 

Medlemmarna kan nu, via nätet, se vilka lediga platser som finns till de 

olika arrangemangen samt själva anmäla sig och betala över nätet. En rad 

andra funktioner, tillgängliga för medlemmarna, finns också. Det nya it-

systemet är viktigt med hänsyn till att vår verksamhet vuxit kraftigt under 

en följd av år. En mindre del av alla platser reserveras dock för anmälningar 

medelst inskickade talonger. 

 

Vid framtagande av katalog för 2020 har Elisabet Attermark varit 

samordnare. I arbetet har också en redaktionsgrupp deltagit:   

 

Jane Bergstedt 

Ingela Karlsson 

Anita Kruckenberg 

Ulla Ravell 

 

 

Elektroniskt nyhetsbrev, med Ingemar Björklund som redaktör, sänds  ut 

till våra medlemmar vid olika tillfällen. Under 2020 erhöll medlemmarna 

22 sådana nyhetsbrev. Denny Lorentzon har bidragit med bilder till 

nyhetsbreven och annat. 

 

Inga konferenser eller andra evenemang kunde under år 2020 hållas för 

dem som arbetar för föreningen: Styrelse, revisorer, de båda anställda, 

volontärer med olika inriktningar samt programansvariga. Inför julen 2020 

erhöll alla en hemskickad julros med hälsning från styrelsen.  

 

 

4. Programverksamheten   

Tack vare mångas hängivna arbete och breda kontaktnät kan ett allsidigt 

och intressant program tas fram för varje termin. Styrelsen har det formella 

ansvaret för programmets innehåll och utformning. Det praktiska arbetet  

utförs av de nedanstående arbetsgrupperna, vars arbete koordineras av en 

samordningsgrupp. I den senare ingår styrelsens ordförande, representanter 

för arbetsgrupperna, administrativa chefen, katalogsamordnaren samt en 

volontär som sekreterare.  Arbetsgrupperna är: 
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HUM 1 arkeologi, etnologi, filosofi, historia, idéhistoria,  

kulturantropologi, lingvistik, litteratur och teater 

HUM 2 arkitektur, film, konst och musik 

SAM samhälls- och internationella frågor 

NAT  medicin, naturvetenskap och teknik 

Universitetsgruppen 

Studiecirkelgruppen 

Tisdagsföreläsningarna 

 

Under 2020 har följande personer deltagit i programverksamheten:  

 

Kenneth Abrahamsson Alarik Arthur Kerstin Bjellerup                    

Ingemar Björklund Mats Bodin Cecilia Bäcklander      

Peder Carlquist  Kristin Dahl Catherine Dahlström          

          Christina Eidem  Eva Elfgren Ann-Marie Engback          

          Ia Envall  Peter Fagerlund Lars Fant                         

          Tove Faye-Wevle Gösta Gahm Monika Hammar Granberg      

          Elisabet Hermansson Gunnel Gustafsson Bo Irblad 

          Ingvar Isfeldt  Erik Janson Gerda Johansson 

Ingela Karlsson  Bjarne Kirsebom Eva Klint 

Anita Kruckenberg Siv Leth  Agneta Lundén 

          Annika Mansnerus Anders Mellbourn Helga Messel 

Lars-Olof Norée  Lars-Johan Norrby Britt Olofsdotter 

Eva Palm  Ing-Marie Persson Françoise Sule 

          Inga Ullén  Anders Yrgård Lisa Öberg 

                                  

 

          Vi har, i samarbete med Folkuniversitetet, utbildat cirkelledare,  

          universitetslärare och programansvariga i zoom-teknik samt lämnat  

          inspelningsstöd. Siv Leth har haft en särskilt viktig roll i denna  

          verksamhet. 

             

 

5. Föreningens lokaler 

Delar av verksamheten bedrivs i våra lokaler vid Hagagatan 1. Därutöver 

hyr vi biografen Rigoletto på Kungsgatan – för tisdagsföreläsningarna –  

samt lokaler hos ABF på Sveavägen. Därtill hyrs vissa andra externa 

lokaler. 

 

Sedan 2012 hyr vi lokaler vid Hagagatan 1, nära Odenplan, om 360 kvm – 

fem undervisningssalar för studiecirklar samt administrativa lokaler. Fr o 
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m 2017 hyr vi därutöver 330 kvm på våningen ovanför, nämligen fyra 

undervisningssalar samt en föreläsningssal. Vi har bekostat betydande 

anpassningar och utrustning på båda våningsplanen, under ledning av 

medlemmarna Björn och Astrid Mellbom. 

 

För båda lokalerna på Hagagatan 1 löper hyresavtalen till 31 december 

2026. 

 

 

 

6. Ekonomi      

          Intäkterna år 2020 uppgick till 10.687.023 kr, en nedgång  med 33,5 

          procent från året innan då intäkterna var 16.081.142 kr, vilket i sin tur  

          var en uppgång med 27,0 procent. Minskningen 2020 bottnar i den  

          nämnda pandemin. 

 

          Efter att inga nämnvärda prisökningar  gjorts sedan 2012 höjde vi   

          priserna med  i  genomsnitt  ca 10 procent  från  och  med  hösten 2018   

          för att möta ökande kostnader, vartill  prishöjningar inför 2019 gjordes   

          på vissa enskilda arrangemang. Inför 2020 bestod prishöjningarna i allt  

          väsentligt av höjd medlemsavgift – som varit oförändrad under en lång  

          rad av år –  från 150 till 200 kronor.  

 

De totala kostnaderna under 2020 uppgick till 11.365.900 kr, en minskning 

med 26,9 procent jämfört med 2019. En betydande del av kostnaderna är 

fasta – d. v. s. oberoende av vilka arrangemang vi driver. Störst bland dessa 

är hyreskostnaderna för lokalerna vid Hagagatan, vilka uppgick till 

2.166.380 kr. Lönekostnader för våra båda anställda uppgår, tillsammans 

med arbetsgivaravgifter och pensionspremier, till ca 1,2 miljoner kronor. 

Avskrivningarna – som är en bokföringspost som ej motsvaras av 

utbetalningar – uppgick år 2020 till 886.217 kr. 

 

Resultatet för 2020 blev ett överskott om 184.383 kr, att jämföra med ett 

överskott om 531.284 för 2019. Dock ingår i 2020 års resultat en vinst om 

863.260 kr från sålda fondandelar, varför resultatet  2020 från den ordinarie 

verksamheten blev ett underskott om 678.877 kr.   

 

Övriga rörelseintäkter  avser framför allt hyresintäkter när vi på kvällstid 

vidareuthyr våra lokaler på de båda våningsplanen till Folkuniversitetet.  

 

Utöver bankmedel relaterade till den löpande verksamheten investerade vi, 

under 2016, 6.000.000 kr i en aktieindexfond, Aktiespararna Topp Sverige. 

Denna fond förvaltas av fondbolaget Cicero Fonder AB, förvaringsinstitut 
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är Skandinaviska Enskilda Banken, som enligt fondbestämmelserna ska 

handla oberoende av fondbolaget och uteslutande i fondandelsägarnas 

gemensamma intresse. Förvaringsinstitutet förvarar fondens egendom och 

tillser att värdering, inlösen och försäljning av fondandelar sker i enlighet 

med lag, föreskrifter och fondbestämmelser . Fondens värdeutveckling kan 

följas varje dag och är nära kopplad till värdeutvecklingen för 

Stockholmsbörsens 30 största företag, mätt efter börshandel i aktierna. 

Våra fondandelar kan när som helst säljas. 

 

Under hösten 2018 sålde vi andelar för 1.500.000 kr för att täcka upp del 

av detta års underskott i verksamheten. Försäljningen gav en vinst på 

331.326 kr. Den 12 maj 2020 sålde vi – för ökad finansiell beredskap med 

anledning av pandemin – andelar för 4.000.000 kr, vilket gav en vinst om 

863.269 kr. 

 

Värdet av våra kvarvarande fondandelar  var 2.632.953 kr per 31 dec 2020. 

Per den 23 februari 2021 hade dessa fondandelars värde ökat till   2.840.024 

kr.  Hade vi per detta senare datum sålt återstående fondandelar hade vår 

totala vinst av aktiefonderna, alltsedan anskaffningen år 2016, blivit 

2.340.024 kr.       
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Föreningen Senioruniversitetet i Stockholm 

802016-1876 

 

ÅRSREDOVISNING 2020 

 

Styrelsen för Föreningen Senioruniversitetet i Stockholm får härmed avge 

årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Denna omfattar: 

 

- Förvaltningsberättelse sid  7        -   Noter  sid 10 

- Resultaträkning sid  8        -   Underskrifter sid 12 

- Balansräkning sid  9 

 

Belopp redovisas i SEK om inte annat anges. 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Allmänt om verksamheten 

Den ideella föreningen Senioruniversitetet i Stockholm bedriver i 

samarbete med Folkuniversitetet/Kursverksamheten vid Stockholms 

universitet studieverksamhet i form av studiecirklar, kurser och 

föreläsningar. Föreningen har sitt säte i Stockholm. 

 

Föreningens ändamål 

Föreningens ändamål är att anordna studieverksamhet för sina medlemmar. 

Vid utgången av räkenskapsåret 2020 var medlemsantalet 7.072 (året innan 

7.866). Antalet deltagare i föreningens studieaktiviteter under året var 

11.393 (året innan 19.359). 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

På grund av inträffad pandemi fick all verksamhet göra uppehåll från mitten 

av mars 2020. Stora delar av återstoden av vårens arrangemang 

genomfördes digitalt under hösten. Resterande föranledde i allt väsentligt 

återbetalningar av inbetalda avgifter.  Utöver detta genomfördes ett mindre 

antal arrangemang digitalt under hösten. 

 

Femårsöversikt – i tusental kronor 

                                       2016      2017        2018      2019      2020 

Intäkter                         11.238   11.793     12.660    16.081   10.687 

Årets resultat                     698   - 1.205    - 1.356         531        184 

Eget kapital                   10.304     9.099       7.744      8.275    8.459 

Balansomslutning          12.521   17.216     12.516   11.036   10.709 

Soliditet i proc.                    82          53            62           75         79 
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RESULTATRÄKNING 

 

                                                    Not          2020                     2019                                        

Föreningens intäkter 

Medlemsavgifter                                     1.414.400                1.179.900                          

Statsbidrag                                                 590.540                   529.255                             

Kursavgifter                                            8.217.158              13.888.861                      

Övriga rörelseintäkter                                 464.925                  483.126                              

Summa intäkter                                   10.687.023              16.081.142               

Föreningens kostnader 

Personalkostnader                          2        4.630.276               7.023.379                       

Övriga externa kostnader                         5.565.511               6.880.457                       

Avskrivningar, materiella och 

     immateriella anläggningstillgångar        886.217                  854.191                           

Deltagarkostnader                                       283.896                   791.831                                                        

Summa kostnader                                 11.365.900             15.549.858                

 

Resultat före finansiella poster               - 678.877                 531.284                  

 

Finansiella poster                                     

Räntekostnader                                                      -                        10                     

Kursvinster, sålda fondandelar                     863.260                         -             

Summa finansiella poster                           863.260                     - 10                         

 

Resultat efter finansiella poster                 184.383               531.274            

        

Årets resultat                                             184.383               531.274                   
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BALANSRÄKNING 

                                                     Not     2020-12-31       2019-12-31               

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella tillgångar 

Datasystem                                     3          1.227.460        1.414.983                        

Summa immateriella  

   anläggningstillgångar                               1.227.460        1.414.983                        

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier och installationer           4             245.717           370.952                              

Förbättringsutgifter på 

   annans fastighet                           5           2.865.701        3.314.849                    

Summa materiella 

   anläggningstillgångar                               3.111.418        3.685.801                      

Summa anläggningstillgångar                  4.338.878        5.100.784                           

 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar                                               10.578               4.457                           

Förutbetalda kostnader och 

   upplupna intäkter                                         64.465           286.323                                                       

Summa kortfristiga fordringar                        75.043           290.780                                  

Kortfristiga placeringar 

Övriga kortfristiga placeringar                    1.694.586        4.831.326                          

Summa övr. kortfristiga placeringar            1.694.586        4.831.326                           

Kassa och bank 

Kassa och bank                                           4.600.221          813.260                          

Summa kassa och bank                               4.600.221           813.260                         

 

Summa omsättningstillgångar                 6.369.850         5.935.366                     

 

SUMMA TILLGÅNGAR                      10.708.728       11.036.150                   
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                                                         Not    2020-12-31     2019-12-31              

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Eget kapital vid räkenskapsårets början         8.274.885        7.743.611                   

Årets resultat                                                   184.383           531.274                     

Eget kapital vid räkenskapsårets slut             8.459.268        8.274.885                     

 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder                                                     -              99.879                            

Övriga skulder                                    6         2.249.460        2.661.386                       

Summa kortfristiga skulder                            2.249.460        2.761.265                    

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 

   SKULDER                                              10.708.728      11.036.150                    

 

 

 

NOTER 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i 

mindre företag (K2). 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda                              2020          2019 

Medelantalet anställda uppgår till                               2                2 

Kostnaderna som noten hänvisar till innefattar främst ersättningar till 

föreläsare och kursledare. 

 

 

Not 3  Datasystem                                    2020-12-31       2019-12-31     

Ingående ackumulerade ansk.värden            2.120.690          2.420.690                                    

Årets förändringar: 

Inköp etc                                                        124.312                       0                           

Försäljningar, utrangeringar                                      0         -  300.000                                              

Utgående ackumulerade ansk.värden           2.245.002          2.120.690                          

 

Ingående ackumulerade avskrivningar             705.707            702.751                                                      

Årets förändringar: 

Försäljningar, utrangeringar                                       0         - 300.000                                              
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Avskrivningar                                                  311.835          302.956                                        

Utgående ackumulerade avskrivningar         1.017.542          705.707                              

Redovisat värde                                           1.227.460        1.414.983                          

 

Datasystemet avser it-systemet LISA och skrivs av över 7 år  med början 

från 1 juli 2017.  

 

Not 4 Inventarier och installationer           2020-12-31       2019-12-31 

Ingående ackumulerade ansk.värden               1.022.515          906.778                                 

Årets förändringar: 

Inköp                                                                           0          115.738                                                                                          

Försäljningar, utrangeringar                                          0                    0                                         

Utgående ackumulerade ansk.värden               1.022.515      1.022.516                                        

 

Ingående ackumulerade avskrivningar                651.564         549.477                                 

Årets förändringar: 

Försäljningar, utrangeringar                                          0                    0                      

Avskrivningar                                                    125.234          102.087                                 

Utgående ackumulerade avskrivningar               776.798          651.564                                    

Redovisat värde                                                245.717           370.952                                   

 

Avskrivningar görs över 5 år. 

 

Not 5. Förbättringar på annans fastighet   2020-12-31     2019-12-31 

Ingående ackumulerade ansk.värden               5.508.550        5.508.550                          

Årets förändringar: 

Inköp                                                                             0                      0                        

Försäljningar, utrangeringar                                          0                      0                     

Utgående ackumulerade ansk.värden              5.508.550         5.508.550            

 

Ingående ackumulerade avskrivningar              2.193.701       1.744.553                         

Årets förändringar: 

Försäljningar, utrangeringar                                         0                      0                      

Avskrivningar                                                    449.148           449.148                                   

Utgående ackumulerade avskrivningar             2.642.849        2.193.701                          

Redovisat värde                                             2.865.701        3.314.849                        

 

Avser anpassning till vår verksamhet av lokaler som hyrs från annan. 

Anpassningarna skrivs av över hyrestiden, vilket betyder att de ska vara  

helt avskrivna vid utgången av 2026. 
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Not 6. Övriga skulder                        2020-12-31   2019-12-31                            

Avräkning Folkuniversitetet                  1.516.859      1.710.830                             

Förutbetalda kursavgifter                         353.600           79.300  

Skatteskulder                                             24.933                    0                                           

Övrigt                                                      354.069         871.256                               

Summa övriga skulder                           2.249.461      2.661.386                      

 

 

Stockholm den  23 februari  2021 

 

 

 

Cecilia Bäcklander 
Ordförande 

 

 

 

Kenneth Abrahamsson             Ulf Aspenberg              Mats Bodin  

 

 

 

Peter Fagerlund               Britt Olofsdotter                 Lisa Öberg                      

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 23 februari 2021 

 

 

 

                    Arne Johannesson                          Lars Sundell 

 


