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FÖRENINGEN HÄRNÖSANDS PENSIONÄRSUNIVERSITET (HPU),  
Org.nr 888000-7763 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016       
 
 
Styrelse: 
Ordförande Anders Boström 
Vice ordförande Östen Sahlin 
Sekreterare Rein Ärlemo 
Kassör Bengt Pettersson 
  
Programkommitté: Eva Proffe              sammankallande 
 Frank Nordhage 
 Barbro Sonesson 
 Olle Grundberg 
 Monica Eklund Höijer 
 Agnetha Höglund Sjölander 
 Ruth-Marie Sjödin 
  
  
Hedersledamöter Gunnar Nelvig, Christina Filén, Inger Axelsson, Inga-Lisa 

Sundqvist, Adam P Gönczi och Jan Nilsson.  
  
Revisorer Sven Arne Staflund 
 Seved Granberg 
  
Revisorssuppleant  
  
Valberedning Berit Wiklund      
 Birgitta Bolander-Lundström 
 Anders Huldt      

  

  

Styrelsen har hållit 7 protokollförda sammanträden. Därutöver har programkommittén hållit 
ett flertal planeringsmöten. 
 
Årsmöte hölls den 16 mars 2016 med 185 medlemmar närvarande.  
Bengt Pettersson omvaldes som kassör, Östen Sahlin invaldes som vice ordförande.  
I programkommittén omvaldes Frank Nordhage och Monica Eklund Höijer samt invaldes 
Agnetha Höglund Sjölander och Ruth-Marie Sjödin.  
Avgående styrelseledamöterna, Anders Huldt, vice ordförande samt Rune Wikström och Jan 
Nilsson, programkommittén, avtackades. 
 
Medlemsantal 
Medlemsantalet ökar stadigt och uppgick vid årsskiftet till 737 (föregående år 703) och är nu 
nästan 50% högre än för fem år sedan. 
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Information om HPU 
Inför varje terminsstart har programkatalogen skickats ut per post till medlemmarna, 
föreläsare, Folkuniversitetet i Sundsvall, samt senioruniversiteten i Sundsvall, Sollefteå och 
Örnsköldsvik. Katalogen har även varit utlagd på Sambiblioteket och andra platser. 
Månadsmöten och föreläsningar har annonserats i Tidningen Ångermanland. 
Hemsidan www.harnosandspu.info innehåller aktuell information om HPU:s olika aktiviteter 
samt kontaktuppgifter till styrelsen. Sedan halvårsskiftet 2016 har en ny moderniserad 
hemsida tagits i bruk med en kraftig ökning av besök (föregående år 3478). 
Hemsidan är särskilt viktig för att kunna informera om eventuella ändringar i program 
och/eller lokal. Vidare finns hänvisning till senioruniversiteten i Sundsvall (SUS), Sollefteå 
(SIS) och Örnsköldsvik (ÖSU). Genom utbytesavtal kan HPU:s medlemmar anmäla sig till 
kurser i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik och vice versa. 
 
Samarbete med systerföreningar 
Sveriges senior- och pensionärsuniversitet har ett informellt samarbete för att utbyta idéer om 
utveckling och program.  
Nationellt möte för folkuniversiteten anordnades maj 2016 av Stockholm. Deltagare från HPU 
var Anders Boström och Barbro Sonesson. 
 
Avtal med Folkuniversitetet 
HPU har sedan flera år avtal med Folkuniversitetet (FU). Avtalet innebär bland annat att FU 
ombesörjer utbetalning av arvoden till HPU:s föreläsare, administrerar kontrolluppgifter till 
Skatteverket etc, samt att HPU kan söka olika bidrag till föreläsningsserier, föreläsningar och 
månadsmöten. 
 
 
VERKSAMHETENS OMFATTNING  
 
Intresset för HPU:s verksamhet är fortsatt högt. Deltagarantalet under vårens 
föreläsningsserier var 1074, för föreläsningar 494 och för månadsmöten 490. Motsvarande 
siffror för hösten var 471, 875 och 431. Totalt har HPU:s aktiviteter under året samlat 3835 
deltagare (föregående år 3542). Bodil Jönssons föreläsning ”Leva livet hela livet” lockade 
hela 271 besökare till Härnösands teater. 
 
Utöver ovanstående genomfördes två studiebesök på Merlo slott under Anders Hults ledning. 
 
 
MÅNADSMÖTEN 
 
Januari: Köttets lust och annat 
 Eric Björklund, författare, föreläste. 
 
Februari: Den unge och den gamle Werthers lidanden – Goethe och kvinnorna 
 Sture Packalén, professor i tyska vid Mälardalens högskola, föreläste. 
 
Mars: Årsmöte och månadsmöte 
 ”Scenen är min hemmaplan” Lars T Johansson, mångsysslare o estradör, underhöll. 
 
April: Folkmusik med Spelrum trio 

 Malin Hülphers, Jan Levander, har sin rot i jazzen, och  
Katja Levander, studerande i fiol, underhöll. 
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September: Ångermanländsk teknik på lyxkryssning i Karibien 
 Örjan Nordhage, tekn. Dr. föreläste. 
 
Oktober: ”Big 5 Safari” – en resa i Krugerparken, Sydafrika 
 Stefan Morell, ornitolog, biologilärare, föreläste. 
 
November: Bilder inifrån Nordkorea, världens mest slutna land 
 Jim Dawe, f d Rödakorsdelegat, Härnösand, föreläste. 
 
December:  Gamla godingar och lite nytt 

 Cherry Tops med Anna Carin Löfgren, Kirsten Nilsson och  
Annika Winhagen underhöll. 

 
 
VÅRTERMINENS FÖRELÄSNINGSSERIER 
 
Kammarmusiken historia  
Peter Lyne, musiklärare 8 ggr 2,5 timmar 
 
Polhem och andra svenska uppfinnare 
Anders Nyström, ämnesdidaktiker i teknik 5 ggr 2 timmar 
 
Vad ska vi äta?  När ska vi äta?  
Caroline Mellberg, läkare och forskare knuten till Umeå univ., 
Annika Dahlqvist, läkare, specialist i allmän medicin och 
Neda Rajamand Eklund, specialistläkare och med. dr 3 ggr 2 timmar 
 
Norrländska kvinnoöden i skönlitteraturen 
Doris Dahlin, författare, bibliotekarie, konsult, 
Kristina Sandberg, författare, psykolog och 
Anita Salomonsson, författare, hedersdoktor, Umeå univ. 3 ggr 2 timmar 
 
Min europeiska familj 
Karin Boys, författare, vetenskapsjournalist 1 ggr 2 timmar 
   
Estland – okänt nära grannland 3 ggr 3 timmar och 
Bertil Kettner, fil. mag., Uppsala   3 ggr 2,5 timmar 
 
Pionjärerna på Fogelstad –  
kvinnorna och det demokratiska genombrottet 
Ulrika Knutsson, journalist och kritiker i radions  
P1 och flera tidningar. 1 ggr 2 timmar 
 
Jag är ju svensk  
Nalin Pekgul, sjuksköterska, f. d. riksdagsledamot (S),  
författare 1 ggr 2 timmar 
 
Kreol – för svart för att få vara vit, för vit för att få vara svart – 
språkligt och kulturellt nyskapande i kreolvärlden 
Mats Deutschman, docent, Umeå 3 ggr 2 timmar 
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HÖSTTERMINENS FÖRELÄSNINGSSERIER 
 
Solokonsertens historia  
Peter Lyne, musiklärare 8 ggr 2,5 timmar 
 
Filosofiska funderingar 
Bo Lindberg, prof. em. i idé och lärdomshistoria, Göteborgs univ. 
Torbjörn Tännsjö, prof. i praktisk filosofi, Stockholms univ. 
Filip Fors, fil. dr. i sociologi, Sociologiska inst., Umeå univ.  
Mikael Hjerm, prof. vid sociologiska inst., Umeå universitet 4 ggr 2 timmar 
 
Trenne möten med Carl Michael Bellman 
Åke Dahlbäck, musiklärare, jazzpianist mm 3 ggr 2 timmar 
 
Leva livet i hela livet – en föreläsning för oss  
med många årsringar 
Bodil Jönsson, professor emerita 1 ggr 2 timmar 
 
Konst och konstnärer i Ångermanland 
Stefan Eurenius, fil. mag., konsulent vid Länsbibl. I Uppsala 
Ann Larsson-Dahlin, konstnär, lektor i Bild vid Mittuniv. 
Annika Kronlid Arvidsson, konstnär, konstnär, klassiskt boktryck 
Mikael Arvidsson, konstnär, emaljteknik på stålplåt 3 ggr 2 timmar 
 
Litterära gestalter och opera 
Anders Olsson, docent, Mittuniversitetet 5 ggr 2 timmar 
 
Rytm är liv – liv är rytm 
Ronnie Gardiner, musiker 1 ggr 2 timmar 
 
Mousserande viner – inte bara champagne 
Claes Ehinger, medlem i munskänkarna sedan 25 år 2 ggr 2 timmar 
 
Nato – frälsning eller hot 
Ulla Gudmundson, diplomat och säkerhetspolitisk analytiker,  
Bitr chef för Sveriges Natodelegation 1995-1999 och  
författare till boken ”Nato i närbild” 1 ggr 2 timmar 
 
Aktuella frågor inom samhällsekonomin –  
Sverige och omvärlden 
Johan Schuck, samhällsekonomisk krönikör på  
Dagens Nyheter sedan 1990 1 ggr 2 timmar 
 
 
VÅRTERMINENS FÖRELÄSNINGAR 
 
Judendom – kristendom - islam 
Khosrow Razavi, fil. dr   
 
Mentala muskler för ett bättre minne? 
Jessica Kiörning Ljungberg, docent i psykologi, Umeå universitet  
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Jacopo Foroni – en svensk Verdi 
Anders Wiklund, professor i musikdramatik, Göteborgs universitet 
 
Ett romerskt kvinnoöde – äktenskapligt liv i antikens Rom 
Gunhild Vidén, professor, Göteborgs universitet 
 
Vad döljer sig under ytan? 
Lotta Nygård, fil. dr, Länsstyrelsen Västernorrland  
 
Utan matematik stannar världen 
Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet 
 
Radion som folkbildare under 90 år             Flyttat till höstens program! 
Karin Nordberg, docent i idéhistoria, Umeå univ., f. d. radiojournalist 
  
Studieresa till MERLO SLOTT  
Träpatron Fredrik Bünsows sommarbostad, numera SCA:s arkiv 
Monica Jonsson, chef för Merlo Arkiv & Kultur 
 
 
HÖSTTERMINENS FÖRELÄSNINGAR 
 
Radion som folkbildare under 90 år 
Karin Nordmark, docent i idéhistoria, Umeå univ., f. d. radiojournalist 
 
Statyer – en odyssé i Härnösand 
Carin Hiort, guide Härnösands guideförening 
 
Humlan som flyger – berättelsen om Stefan Löfven  
Lena Hennel, reporter och moderator 
 
Åländsk historia under stormaktstiden 
Jan Samuelsson, docent i historia, Mittuniversitetet 
 
DNA revolutionerar släktforskningen  
Peter Sjölund, släktforskare, Härnösand 
 
Dofters hemligheter – vad har norrländsk natur att erbjuda? 
Anders Fahlén, agronom och fil. lic., Rö 
 
Härnösand - lärdomsstaden 
Åke Öberg, professor em. Linköpings univ., ledamot av Kgl. Ingenjörsakademin och  
Kgl. Vetenskapsakademin 
 
Globala förändringar – hur påverkar de våra norrländska sjöar? 
Ann-Kristin Bergström, docent i Naturgeografi, lektor vid Institutionen för ekologi, miljö 
och geovetenskap, Umeå universitet 
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KOMMENTARER TILL HPU:S EKONOMISKA RESULTAT 

Föreningens verksamhet fortsätter att växa. Medlemsantalet ökar år från år. Medlemmarna besöker 
allt flitigare kurser, föredrag och månadsmöten. Det blir därmed svårare att hitta lämpliga lokaler, 
och vi tvingas därför ibland begränsa antalet anmälningar.  
Föreningens goda ekonomi medger fortsatt satsning på mycket kvalificerade föredragshållare, 
även sådana med visst kändisstatus. Högre arvoden samt resor med övernattning drar därmed upp 
kostnaderna. 
Samarbetet med Folkuniversitetet (FU) fortsätter, och de administrerar föreläsararvoden som 
räknas som lön.  FU betalar vidare ut ett kulturbidrag för varje rapporterad HPU-aktivitet.  
För att bättre kunna följa utvecklingen av indirekta kostnader utökades kontoplanen inför 2016. 
Möten med systerföreningar, årsmötet, styrelse och programgruppsarbete, annonsering samt intern 
representation har nu egna konton. De ingick tidigare i ”Övriga kostnader”. 

En jämförelse mellan 2016 och 2015 (siffror inom parentes) visar att: 
 Medlemsavgifterna ökat till 111.451:- (99.500:-), vilket speglar medlemsutvecklingen. 
 Kursavgifterna är i stort sett oförändrade. 
 FU-bidraget minskar kraftigt till 24.900:- (51.047:-). Minskningen beror på att FU ändrat 

bidragsreglerna. Vårterminen 2015 var sista gången vi fick del av de generösare reglerna. 
 Finansiella intäkter 7.496:- består till övervägande del av avkastning på räntefonden 

Nordea Stratega 10 som under året ökade 4%. 
 Kurskostnaderna ökar kraftigt till 333.792:- (304.410:-) och är en medveten satsning på 

kvalitét framför kostnad, helt enkelt för att vi har råd att erbjuda detta till våra medlemmar. 
 Kostnaderna för månadsmöten blev 53.612:- (31.027:-). Ökningen beror dels på att en 

kostnadspost om 5.000:- för decembermötet 2015 kom att belasta 2016 i stället, dels på att 
mötena i regel hållits på Församlingsgården där kaffeavgiften faktureras. Samtidigt finns 
en motsvarande intäkt, insamlade kaffepengar, om 13.648:-. Korrigeras för dessa faktorer  
blir kostnaden för månadsmöten av samma storleksordning för 2016 och 2015. 

 Portot har ökat till 13.692:- (11.097:-) och beror till största delen på fler utskick, i första 
hand vår- och höstkatalogen. 

  Tryckning av katalogen kostar i stort som föregående år. 
 Avgifter till bank har ökat. Plusgirot har höjt avgifterna. Vidare har vi numera avtal med 

Loomis avseende kontanthanteringen. 
 Redovisningskostnaderna har ökat kraftigt till 29.461:- (21.137:)  Ökningen beror dels på 

en engångskostnad för utökad kontoplan, dels att antalet transaktioner ökat 31% jämfört 
med 2015, samt slutligen att 2.400:- i bokslutskostnader kom att belasta 2016 i stället för 
2015. Under perioden 2012-2016 har redovisningskostnaderna ökat c:a 20% medan såväl 
medlemsantal som omsättning ökat med över 40%. 

 Nytt konto ”Möten systerföreningar” 11.342:- avser en riks- och en distriktskonferens där 
HPU deltog. 

 Nytt konto ”Årsmöte” 10.840:- avser kostnader för lokal, fika och underhållning. 
 Nytt konto ”Styrelse- och programgruppsmöten” om 6.740:- 
 Nytt konto ”Intern representation” 4.295:- avser en årlig alkoholfri middag där styrelsen 

inbjuder avgående styrelseledamöter. 
 Övriga kostnader är därför numera i huvudsak kostnader för annonsering, hemsida, 

föreningsarkiv, kontorsmateriel samt avtackningsblommor och gåvor till föreläsare; 
17.956:-:- Dessa sista fyra konton motsvarar i stort det tidigare ”Övriga kostnader”, och 
beloppen är nära jämstora för 2016 och 2015. 

Årets resultat blev en förlust om 6.460:-, innebärande att det egna kapitalet – d v s skillnaden 
mellan tillgångar och skulder – är 579.621:-. 



RESULTATRÄKNING

INTÄKTER 2014 2015 2016
Medlemsavgifter 98  350 99  500 111  451
Kursavgifter 337  095 361  962 358  625
Månadsmöten   0 0 13  648
FU-‐bidrag 31  500 51  047 24  900
Finansiella  intäkter 18  671 913 7  496
SUMMA  INTÄKTER 485  616 513  422 516  120

KOSTNADER
Kurser 288  520 304  410 333  792
Månadsmöten   23  215 31  027 53  612
Trycksaker 43  057 40  872 37  671
Porto 3  932 11  097 13  692
Avgifter  till  bank 894 2  230 3  179
Redovisningstjänster 21  133 21  137 29  461
Årsmöte 0 0 10  840
Systerföreningar 0 0 11  342
Styrelse-‐  o.  programgr. 0 0 6  740
Intern  representation 0 0 4  295
Övriga  kostnader 32  507 47  516 17  956
SUMMA  KOSTNADER 413  258 458  289 522  580

RESULTAT 72  358 55  133 -‐6  460

FÖRENINGEN  HÄRNÖSANDS  PENSIONÄRSUNIVERSITET
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HÄRNÖSANDS  PENSIONÄRSUNIVERSITET

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR 2014 2015 2016

Upplupna  intäkter/förutbetalda  kostnader 26  724 22  294 36  763

Kontantkassa 2  550 2550 3  560

Plusgiro 81  431 185  122 251  941

Nordea  Sekura/Stratega 218  718 267  802 237  802

Nordea  fastränteplacering 300  000 250  000 150  000

SUMMA  TILLGÅNGAR 629  423 727  768 680  066

SKULDER  OCH  EGET  KAPITAL

Förskottsbetalda  medlemsavgifter 21  900 27050 20  651

Förskottsbetalda  kursavgifter 27  450 36400 21  000

Leverantörsskulder 41  371 7374 3  725

Upplupna  kostnader  /  förskottsbetalda  intäkter 7  755 70863 55  069

SUMMA  KORTFRISTIGA  SKULDER 98  476 141  687 100  445

INGÅENDE  EGET  KAPITAL 458  589 530  948 586  081

ÅRETS  RESULTAT 72  358 55  133 -‐6  460

UTGÅENDE  EGET  KAPITAL 530  947 586  081 579  621

FÖRENINGEN
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TACK 
 
Ett stort tack till våra engagerade och kunniga programansvariga och föreläsare. Utan deras 
värdefulla insatser skulle vi inte kunna hålla den höga standard vi har på verksamheten till 
den låga kostnaden. 
 
Ett varmt tack även till alla våra medlemmar som besöker månadsmöten och går på 
föreläsningar, föreläsningsserier och studiebesök samt inte minst gör PR för vår verksamhet.  
 
Tack också till Folkuniversitetet i Sundsvall för det goda samarbetet.  
 
 
 
FÖRENINGEN HÄRNÖSANDS PENSIONÄRSUNIVERSITET (HPU) i mars 2017 
 
 
 
 
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 
Anders Boström Östen Sahlin Rein Ärlemo 
ordförande vice ordförande sekreterare 
 
 
 
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 
Bengt Petterson Eva Proffe Frank Nordhage 
Kassör sammankallande i  
 programkommittén  
 
 
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 
Barbro Sonesson Olle Grundberg Monica Eklund Höijer 
 
 
 
------------------------------ ------------------------------  
Agnetha Höglund Sjölander Ruth-Marie Sjödin 
 
 
 




