
 
 

MEDLEMSBREV nr 1, februari 2023  

från Senioruniversitetet i Göteborg           

 
 
Vårterminen är i full gång, och vi hoppas du hittar eller har hittat aktiviteter som lockar och 
stimulerar din nyfikenhet och kunskapstörst. 

Programmet och uppdateringar finns på vår hemsida, www.sigbg.se 
Vi lägger också ut information på Facebook, så följ oss gärna där. 
https://www.facebook.com/100086912616255 
 
Utvärdering 
Den utvärdering vi nämnde i föregående brev är nu genomförd på samtliga höstens cirklar. 
Svarsfrekvensen var god; enkät sändes ut till 450 cirkeldeltagare, och 302 svar inkom, vilket får 
betraktas som gott. Vi är angelägna om att veta hur våra deltagare uppfattar verksamheten så 
enkäten innehöll frågor om svårighetsgrad, omfattning, tempo, cirkelledarnas kunskap och 
engagemang och vår administration. 
Till vår glädje var svaren mestadels positiva. Allra mest glädjande var förstås att uppfattningen om 
cirkelledarnas kunskap och engagemang var överväldigande positiv samt att nästan 100% gärna 
rekommenderar Senioruniversitetet och avser att fortsätta. 

Även om deltagarna angav sin uppfattning om administrationen som övervägande positiv så är 
detta ett område där vi kan och strävar efter att utveckla ett smidigare sätt att arbeta. 

Vi är angelägna om att skaffa oss kunskap om vad ni som medlemmar uppskattar och vad ni anser 
bör förbättras. Vår ambition är därför att även fortsättningsvis genomföra utvärderingar och då 
även av övriga aktiviteter. 
 
Vårens aktiviteter 
Vårens aktiviteter består av en blandning av kända och nya aktiviteter. Flera har redan avverkats, 
men vårt program bjuder på ytterligare måndagsföredrag, föreläsningsserier, enstaka 
föreläsningar och studiecirklar. 
Vi vill gärna lyfta fram följande som startar inom kort: 
Föreläsningsserien Korruption som samhällsproblem (28/2) samt flera enstaka föreläsningar 
såsom Konsten att åldras (21/2), ”Kära mor, vi hafva nu anlänt till Göteborg och afseglar inom 
kort!” (28/2). Läs mer om dessa på vår hemsida. 
Vi erbjuder också en trevlig dagsutflykt till Äskhults by i maj. 
 
Bemanning 
Senioruniversitetet är en ideell förening och bygger verksamheten i huvudsak på volontärer. Vi 
har ett litet kansli, och även om vi önskar att vi kunde ha resurser för att hålla öppet och alltid 
finnas på plats när ni ringer eller knackar på så är det inte möjligt. Margareta Lundberg Rodin har 
nu börjat som verksamhetsledare och är i full färd med att komma in i verksamheten. 
Tillsammans arbetar vi intensivt med att öka service och öppettider och ber om tålamod.  
Vi välkomnar dig som är intresserad av administrativa uppgifter och vill ingå i vår volontära 
gemenskap. Kontakta i så fall undertecknade. 

Om det inte går att komma fram på telefon så svarar vi alltid på mail som skickas till:  
medlemsfragor@sigbg.se när det gäller anmälningar, betalningar och medlemskap 
och till:  sig@folkuniversitetet.se för övriga frågor. 
 

http://www.sigbg.se/
https://www.facebook.com/100086912616255


Fler cirkelledare och programpunkter 
Inför hösten kommer vi att behöva fler cirkelledare, så vi välkomnar förslag, gärna inom nya 
områden, som komplement till de ämnen som idag erbjuds. 
Liksom tidigare tar vi också gärna emot idéer till nya programpunkter. 

Många medlemmar har bekymrat frågat efter medlemskort i SiG för 2023. Vi delar inte längre ut 
medlemskort eftersom vårt nya administrativa system ger ett medlemsbevis i varje meddelande 
ni får från Senioruniversitetet. Ni hittar det på följande sätt: 
Scrolla längst ner i meddelandet ni fått:  
Där finner ni följande rad med fem ikoner (vissa meddelanden visat något färre ikoner).  

     

Klicka på den tredje från vänster – ”resväskan” – så får ni upp ett personligt medlemsbevis som 
kan skrivas ut.  
 
Vi önskar er alla en fin vår. 
 
Med vänliga hälsningar 

Elisabet Litsmark Nordenstam                                      Roger Palmqvist  
Ordförande     Vice ordförande 
elisabet@partnerskapforframgang.se  ro.palmero@gmail.com 

 

 
 

Information om Föreningen Senioruniversitetets i Göteborg behandling av personuppgifter: Uppgifter om 
medlemmarna lagras hos föreningen; namn, adress, e-mailadress och telefonnummer. Uppgifterna används 
vid kommunikation med medlemmarna, såsom vid informationsutskick och inbjudningar till möten, samt för 

uppföljning av medlemmarnas skyldigheter enligt föreningens stadgar, exempelvis betalning av medlems- 
och mötesavgifter. För information om eller synpunkter på föreningens behandling av personuppgifterna 

vänligen kontakta föreningen per e-mail till sig@folkuniversitetet.se. Medlem som vill begära att föreningen 
tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga kan göra detta till ovan angiven e-

mailadress eller genom brev till föreningen på adress  
Senioruniversitetet i Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg. 

 
Kontakt 

E-mail: sig@folkuniversitetet.se 
Norra Allégatan 7 - 403 17 Göteborg 
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