
ALL Grenland

Akademiet for livslang læring i Grenland (U3A)

Protokoll fra årsmøtet 19. mars 2019

Leder Ragnar Wesseltoft åpnet møtet og foretok konstitueringen.

Sak 1 Godkjenning av innkallingen
Vedtak: Innkallingen godkj ent.

Sak 2 God\ienning av dagsorden
Vedtak: Dagsorden godSent.

Sak 3 Valg av møteleder
Styrets forslag var Knut Andreassen.

Vedtak: Somforslaget.

Sak 4 Yalg av protokollfører og 2 representanter til å skrive under
Styret foreslo sekretær Kari Beyer som protokollfører.
S§ret foreslo Rolf Qvigstad og Egil Helland som underskrivere.
Vedtak Somforslaget.

Deretter overtok Knut Andreassen den videre ledelsen øv &rsmøtet-

Sak A Styrets årsberetning for 2018
Følgende punkter ble giennomgått:

1. Medlemmer
Medlemstallet pr. 01.01.18 var 502 og den 31.12.18 var medlemstallet 510. Som følge av vare
møtelokalers kapasitet er det fortsaff nødvendig med begrensning av medlemstallet.

2. Styrets sammensetning
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Revisor
Vmarevisor

Valgkomitd

Ragnar Wesseltoft
Niels Peter Thorshaug
Kari Beyer
Tor Suhrke
Patricia Flor
Kari Bosheim
GunnarHopen

Fokke van der Meer
Finn Davidsen

Bodil Funder Pedersen
Hildegunn Kjørholt
Frank Siljan

(på valg 2019)
(på valg 2020)
(på valg 2019)
(på valg 2019)
(på valg 2020)
(påvalg zAW)
(på valg 2020)

(på valg 2019)
(på valg 202A)

(på valg 2019)
(på valg 2A1.9)
(på valg 2020)

3. Styremøter
Det har i aret 2018 vært avholdt I stJrremøter i porsgrunn bibliotek.

4. Sekretariat
Sekretariatfunksjonen har vært ivaretatt av ssret.



5. Medlemsmøter
Det er avviklet åtte foredragstnøter i 2018. Møtene er awiklet i Ælvespeilet i Porsgrunn og på
Skagerak Arena i Skien.

Tema på medlemsmøtene har vært:
o Islam - en trussel?
1 Ære, Ydrnykelse og Terror
o Her kommer vi fra, hva er veien videre for velferdssamfunnet?
o Europas skjebnesvangre utfordringer
o Gunnar Knudsen - statsminister, griinder og medmenneske
o Mennesker jeg har møtt i NRK giennorn 40 år
o Messe ih-moll
o Eventyfiegneren Theodor Kittelsen

6. Årsmøtet 2018
Årsmøtet ble awiklet 20.03.18

Følgende saler ble behandlet:
A. Styrets årsmelding for 2All ble tatt til etterretning.
B. Revidert regnskap for 2017 ble fremlagt av kasserer Tor Suhrke og godkjent uten

merknader.
C. Forslag til budsjett for 2018 ble fremlagt av kasserer og vedtatt.
D. Fastsettelse av kontingent for året 2019"

Styrets forslag om uforandret kontingent på kr. 300,- pr. medlem ble vedtatt. Kontingenten
forfaller i januar måned.

E. Inrrkomne fbrslag.
Ingen saker meldt.

F. Valg

Protokollen er godkjent og underskrevet.

7. Årsrapport 2018 fra studiegruppene
Det har væft l4 studiegrupper i aktivitet pr. 31.12.I 8.

8. Reisevirksomheten
Vårturen 2018 skulle ha vært slnsetur med M/S Victoria i Telemarkskanalen. T'uren ble avlvst
på grunn av manglende interesse.

Utenlandsturen gikk til Sør-Spania med besøk i Granada, Alharnbra, Cordoba og Ronda.
Det var 3,5 deltakere på turen.

Høstens teater/operafur gikk med buss til Den i§orske Opera og Ballett i oktober. Der
opplevde vi to enaktere av Puccini. Før forestillingen spiste vi middag på operarestauranten
Sanguine Brasserie. Vi var 33 deltakere.

Vedtak: Styrets årsberetning.for 20lB ble latt til etterretning.

B. Regnskap 2018
Kasserer Tor Suhrke la frem regnskapet for 2018 og redegjorde for de ulike postene. Revisors
beretning som var undertegnet av revisor Fokke van der Meer ble lest opp av kassereren.

Vedtak: Regnskapetfor 2018 er revidert ogfunnet i or"den. Revisot"s heretning legges ved protokeillen.
Styret gis ansvarsJrihet.



C. Forslag til budsjett for 2019
Kassereren la frem s§zrets forslag til budsjett for 2019 og kommenterte de ulike postene.

Vedtak: Forslag til huclsjett.for 2Al9 ble vedtatt.

D. Fastsettelse av kontingent for 2420
Styret foreslår at kontingenten for 2020 blir uforandret, det vil si kr. 300,- pr. medlem. Kontingenten
forfaller i januar måned.

Vedtak: Som.fbrslaget.

E. Innkomne forslag
Ingen saker er meldt.

F.Yalg
Valget trle ledet av Frank Siljan fra valgkomiteen.

Disse er plvalg}0l9:
RagrarWesseltoft
Kari Beyer
Tor Suhrke

Fokke v.d. Meer

Disse ble valgt:
Niels Peter Tharshnug
Kari Bosheim
Øystein Berg
Tor Suhrke
Unni Holt Holgersen

Revisor:
Finn Dqvidsen
Fokke van der Meer

leder (har frasagt seg gienvalg)
sekretær (har frasagl seg gjenvalg)
kasserer

revisor (har bedt om å bli val5 som vararevisor)

ny ledervalgt./br l år
ny nestlecler, valgt for 2 år
nytt styremedlem,-tulgtfar 2 år
gjenvalgt som styremedlemfor 2 år
nytt yaramedlem, valgt.for 2 år

revisor..for J ar
vararevisorJbr I år

Valgkomiteen velges etter.forslagfra styret, somforeslo Kari Beyer og Ragnar Wesseltoft som nye
medlemmer etler Bodil F. Pedersen og Hildegtuzn Kiørholt, soru hadde.frasagt seg gjenyalg. Beyer og
Tlte s s e I t o'fi bl e v clgt.

Avtroppende leder Ragnar Wesseltoft takket sekretær Kari Beyer for god innsats i styret i l6 år. Han
takket også Erik Beyer for godt arbeid som nettansvarlig i l0 år. Dagens møteleder, Knut Andreassen,
ble også takket for godt giennomført årsmøte. Alle tre fikk overrakt ALL blomsten. Ny leder, Niels
Peter Thorshaug takket så avtroppende leder Wesseltoft fbr hans rnangeårige innsats for ALL
Grenland i mange år og overrakte ALL blomsten.

Porsgrunn 23.03.2019

protokollfiører


