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Verksamhetsberättelse för VoF i Uppsala; verksamhetsåret 2019. 

 

VoF i Uppsala höll årsmöte onsdagen den 27/2 kl. 19:00 på Biotopia.  

 

Konstituerande styrelsemöte hölls direkt efter att årsmötet avslutats. 

 

Vi har haft 9 styrelsemöten sedan förra årsmötet. 

 

Styrelsen bestod 2019 av: Gunilla Burell (ordförande), Birgitta Ericsson (vice 

ordförande), Roland Uhrberg (sekreterare/kassör), övriga ledamöter: Per Johan 

Råsmark, Amalia Juneström, Johan Levin och Anna Bergh. 

 

Valberedningen bestod av Per Unneberg (sammankallande) och Mikaela Östh. 

 

Verksamhetsrevisorer har varit Rikard Enberg och Kristian Björnberg. 

 

Förutom de nedan beskrivna arrangemangen har vi anordnat ett antal 

skeptikerpubar, skeptikerfika. De två studiecirklarna har arrangerats 

tillsammans med Humanisterna, i samarbete med Folkuniversitet och 

Stadsbiblioteket. På vårterminen ”Fascinerande forskning” fyra träffar under 



 

 

tiden 12 mars till 8 april. På höstterminen ”Döden, döden, döden” fyra träffar 

under tiden 1 oktober till 4 december. 

Alla träffarna inleddes med en öppen föreläsning om c:a en timme, som följdes 

av en timmes diskussion för deltagarna som föranmält sig till studiecirkeln. 

2019-03-12. Första träffen i studiecirkel Fascinerande forskning: föreläsare Åsa 

Johansson, docent i molekylär epidemiologi UU, utifrån rubriken ”Betydelsen 

av genetik och epigenetik för våra vanliga folksjukdomar”. 

2019-03-19. Andra träffen i studiecirkeln: föreläsare Tatiana Haitina, forskare 

vid inst. för organismbiologi, evolution och utvecklingsbiologi UU. Hur bestäms 

vilken roll en cell får i ett embryo? Hur organiseras celler till funktionsdugliga 

organ? Hur bildas könsceller? Hur regenereras skadade vävnader?  

2019-03-26. Tredje träffen i studiecirkeln: föreläsare Jens Sundström, 

universitetslektor och samverkanslektor vid inst. för växtbiologi SLU. 

Genomeditering, regelverk och tillämpningar. 

2019-04-08. Fjärde och sista träffen i studiecirkeln: föreläsare Marie Allen, 

professor vid inst. för immunologi, genetik och patologi, medicinsk genetik och 

genomik, UU. Genvägen till rättvisan och historien, utvecklingen inom 

kriminaltekniken. 

 

2019-04-04. Lärdomar av det Svenska tvillingregistret, med chefen för det 

Svenska tvillingregistret Patrik Magnusson vid KI. 

Hur mycket styrs vi av vårt genetiska arv, hur mycket är resultatet av vår 

uppväxt? Olika tider har haft olika svar på den komplexa frågan. Ett sätt att 

söka svaret är att vetenskapligt studera tvillingar. Sverige har ett världsberömt 

register över tvillingar. Vad kan vi läsa ut av detta unika material? 

En mycket intressant och välbesökt föreläsning. 

 



 

 

2019-04-10. Föreläsning: Rationalitet, demokrati och jämlikhet- om Condorcet 

och hans misstag. Föreläsare Per Molander, författare, ledamot av Kungliga 

Vetenskapsakademien och ordförande i regeringens jämlikhetskommission. En 

mycket lärorik och uppskattad föreläsning. Även en ovanligt välbesökt 

tillställning vi var 30 personer i salen, vilket betydde i stort sett fullsatt.  

 

2019-09-14. Kulturnatten. Vi hade en jämn ström av besökare till vårt tält. Även 

i år hade vi ett quiz och magi på hög nivå med Per Johan Råsmark. Vi hade ett 

rejält lager av boken ”Fakta eller fantasier” vilket gjorde att vi beslutade att 

dela ut den gratis. Hade man två fel eller bättre på quizet vann man en VoF-

tröja. Vi bjöd också på kaffe/te med kaka. 

 

2019-10-01. Första föreläsningen/studiecirkeln i serien ”Döden, döden, döden”. 

Titel var: Döden och det naturliga åldrandet, föreläsare var Bo Karlsson, 

allmänläkare och forskare vid Uppsala Universitet. Plats, Mallasalen på 

Stadsbiblioteket. Han hade den lite otacksamma uppgiften att hoppa in med 

kort varsel istället för Lena Kilander. Trots den kanske inte så lockande titeln på 

föreläsningen kom det mycket folk, nästan fullsatt. Efter föreläsningen samtal 

under ca en timma, alla som ville fick stanna kvar. 

 

2019-10-15. Andra föreläsningen/studiecirkeln i serien ”Döden, döden, döden”. 

Titeln var: Att sälja evigt liv, föreläsare Gunilla Burell. Plats Mallasalen på 

Stadsbiblioteket. En mycket givande föreläsning men tyvärr inte så många i 

publiken, 33 personer. Det fördjupande samtalet efteråt var livligt med många 

olika aspekter på ämnet, alltifrån religiösa föreställningar om livet efter döden 

till att få hjärnans information överförd till en dator.  

 



 

 

2019-10-22. Tredje föreläsningen/studiecirkeln i serien ”Döden, döden, 

döden”. 

Titeln på föreläsningen: Mentalisten om livet efter detta, med Per Johan 

Råsmark. Plats Mallasalen på Stadsbiblioteket. 

Genom historien har människan försökt att komma i kontakt med andra 

dimensioner och sina döda. Ibland genom lurendrejeri, till exempel inom 

spiritismen som hade sin storhetstid under 1800-talet. 

Människor hoppas, tror och känner saker och det är en del av den mänskliga 

existensen. Även om det inte finns evidens för ett liv efter detta så måste man 

ha en ödmjukhet inför människors olika sätt att förhålla sig till döden. 

 

2019-10-29. Föreläsning med Dan Larhammar om årets Nobelpriser, plats SV. 

Intressant föreläsning men katastrofalt dålig uppslutning från medlemmarnas 

sida. 

 

2019-12-04. Fjärde och sista föreläsningen i serien Döden,döden,döden. 

Föreläsare var Kristin Franzon forskare vid institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap, Geriatrik. Ämnet var: Hälsosamt åldrande, och platsen 

Folkuniversitetet på Bergsbrunnagatan. Tyvärr var antalet deltagare även 

denna gång väldigt lågt trots det mycket intressanta och aktuella ämnet. 

 

 

 


