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av 
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(Skrevet til PUSKs jubileumsmøte den 7. mai 2013) 

 Litt historikk - Universitet for den tredje alder (U3A) 

I verden i dag – iallfall i den industrialiserte delen – er det et sterkt økende antall 

mennesker som tilhører den tredje alder. Levealderen øker, og man pensjonererseg 

tidligere. Den tredje alder, eller kort 3A, er blitt en internasjonal betegnelse for den 

perioden i ens liv der man ikke lenger er i lønnet arbeid, men fremdeles har stor 

restkapasitet. 

For mange er dette en svært fin alder: man har tid, barna er ute av huset, økonomien 

er god og man har sin fysiske og intellektuelle kapasitet tilnærmet intakt. Ja, nyere 

forskning viser at hjernen faktisk kan utvikle seg i den alderen: nye celler og 

forbindelser vil dannes når den får utfordringer. Det er derfor all grunn til å stå på. 

Mange ønsker å oppleve mer, lære nytt og yte noe ut fra egen lærdom og 

livserfaring. 

Dette var tanker professor Pierre Vellas ved universitetet i Toulouse gjorde seg da 

han i 1972 arrangerte en sommerskole for pensjonister med undervisning og diverse 

kulturaktiviteter, et tiltak han mente å gjenta hver sommer. Men oppslutningen og 

begeistringen var så stor at et helårs program ble lansert. Tiltaket ble kalt 

«Universitet for den Tredje Alder», eller U3A som er blitt en internasjonal betegnelse, 

en forkortelse som går både på fransk (Université de la Troisieme Age), engelsk 

(University of the Third Age) og i spansktalende land (Universidad de la Tercera 

Edad). 

Formålet med U3A var å gjøre pensjonisttilværelsen til en rik tid for den enkelte. 

Formålsparagrafen har tre elementer: lære nytt, aktivisere den enkelte og gi et 

trivelig fellesskap. Ordet «universitet» indikerer at vi sikter høyt, vi skal strekke oss 

etter noe, noe som gir utfordring og tilfredsstillelse. Denne egenarten – åpen for alle 

som vil noe mer – er nøkkelen til å forstå den enorme suksessen som U3A-

bevegelsen har fått i verden. Ved søk på Google får man 190 millioner svar - altså en 

overveldende suksess. 

Den viktigste aktiviteten er foredragene som skal være på universitetsnivå og gi 

deltagerne ny, interessant kunnskap. Denne virksomheten oppfyller første punkt av 

formålet. 



Å aktivisere medlemmene er neste del av formålet. Dette gjøres ved å danne studie- 

og aktivitetsgrupper. Emnene som tas opp kan omfatte: Språk, historie, PC/Internett, 

klima og andre spørsmål i tiden. Men også spesielle emner som for eksempel dans, 

olje- og akvarellmaling, bridge, turgåing er aktuelle. 

Siste del av formålet, sosialt samvær, tilfredsstilles ved felles reiser, teater, konserter, 

museumsbesøk ol. I tilknytning til møtene er det gjerne hyggelige kaffetreff med 

venner, bekjente og likesinnede. 

Vi skal merke oss at det finnes to hovedmodeller, den franske der man er knyttet opp 

mot et universitet med lærekrefter derfra, og den engelske der man er autonom dvs. 

selvstendig. Vårt opplegg ligger nærmest den engelske modellen. I 1975 ble det 

dannet et samlende, internasjonalt organ IAUTA (International Association of 

Universities of the Third Age) med sete i Paris. De arrangerer verdenskonferanser 

hvert annet år. Neste verdenskongress finner sted i Uppsala i september 2013. 

Til Norge, spesielt til Oslo, kom U3A i 1982. Det var Studentenes Friundervisning , nå 

Folkeuniversitetet, som sto for dette. Tiltaket fikk, som i andre land, en overveldende 

tilslutning slik at vi i dag har 82 foreninger i Norge, derav 12 bare i Oslo, og 4 på 

Romerike. Hvert annet år har også de norske PUene sin Landskonferanse. I 2012 

fant den sted i Larvik. 

PUSK – Hvordan begynte det 

Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike (PUNR) hadde en studiegruppe i idéhistorie. 

Denne gruppen fikk et nytt medlem som viste seg å ikke være medlem av PUNR slik 

kravet var. PUNR hadde inntaksstopp. Da ble ideen om å danne et nytt 

pensjonistuniversitet kastet fram. Gruppen sluttet seg enstemmig til forslaget,og det 

ble dannet en arbeidsgruppe som besto av initiativtager Kjell Solberg, Olav Blichner, 

Kristen Folkestad og litt senere Oddbjørn Haug. Tidspunktet var januar 2008. 

Man fant raskt ut at lokale medier, dvs. Romerikes Blad, måtte bringes inn. En 

journalist der fattet interesse for saken og skrev flere artikler. Etter hver artikkel kom 

det et skred av mulige medlemmer. Dette gikk over all forventning, og man besluttet 

å smi mens jernet var varmt, dvs. oppstart raskest mulig. 

Startdatoen ble 6. mai 2008. 

Denne dagen ble det holdt konstituerende møte i samfunnshuset på Skedsmokorset. 

Frammøtet var stort og arbeidsgruppen ble supplert med to personer til et 

interimstyre bestående av: Olav Blichner leder, Kristen Folkestad nestleder, 

Oddbjørn Haug kasserer, Kjell Solberg sekretær og Sigrid Monrad–Krohn. 

Høsten 2008 ble det arrangert 4 ordinære medlemsmøter. Antall medlemmer i 

halvåret med interimstyret kom opp i solide 373, og det ble etablert hele 9 

aktivitetsgrupper. Dette var egentlig en pangstart. 



PUSK – Hvordan fortsatte det 

Interimstyrets medlemmer hadde den nødvendige entusiasme og erfaring som skulle 

til for å legge grunnlaget for en velordnet drift. Flere av styremedlemmene hadde 

vært med i Styret i PUNR og hadde i tillegg solid administrativ erfaring fra 

arbeidslivet. Interimstyret utarbeidet vedtekter som fastsetter antall 

fastestyremedlemmer og varamedlemmer og angir når det skal avholdes årsmøte 

med årsberetning og fremleggelse av godkjent regnskap.  I tillegg fastslår vedtektene 

blant annet at det skal opprettes en Kultur- og reisekomite. 

På første årsmøte (2009) etter etableringen, ble det holdt ordinært valg på styre. 

Styresammensetningen dette året og de påfølgende år er listet opp i vedlegg 3. 

For øvrig fikk PUSK dette året sin egen logo. 

I 5-årsperioden har PUSK hatt 3 ledere: Olav Blichner (interimstyret, 2008), Kjell 

Solberg (2009-2011) og  Bjarne Haugstad (2012--) 

Litt om PUSKs samlede aktiviteter i 5-års perioden 

Medlemsmøtene med foredrag.  

Medlemsmøtene er bærebjelken i alle pensjonistuniversiteter, slik er det også i 

PUSK. Helt fra starten av har PUSK arrangert 9 medlemsmøter pr. år, 5 i vårterminen 

og 4 om høsten. De fleste møtene holdes den første tirsdag i måneden, hvor 

medlemmene kan møtes en time før foredragene starter til en hyggelig prat over en 

kopp kaffe. 

Medlemmene i PUSK har ulik bakgrunn og ulike interesser. En viktig oppgave for 

styret har derfor vært å lage et variert program. Temaene velges ofte fra 

vitenskap/teknologi, historie/reiser, litteratur/kunst, filosofi, globale spørsmål osv. 

Aktuelle større hendelser og jubileer forsøkes også dekket. Man legger stor vekt på å 

velge foredragsholdere som er gode formidlere og gjerne fremdeleles yrkesaktive. I 

korthet har mottoet vært «stor bredde og topp kvalitet». 

En hovedintensjon for styret har vært at medlemmene skal oppleve møtene som noe 

positivt og lærerikt. Foredragene har vist seg å være svært populære. 

Gjennomsnittlig har man hatt ca. 200 personer på møtene. Det faste møtelokalet er 

Storsalen i Samfunnshuset på Skedsmokorset. Samtlige foredrag fra oppstart den 6. 

mai 2008 til og med 7. mai 2013, er oppsummert i vedlegg 1. 

Aktivitetsgrupper. 

Allerede ved starten av PUSK var det et sterkt ønske fra interimstyret at man skulle 

aktivisere medlemmene ved å danne såkalte ”aktivitetsgrupper». Gruppene skulle 

være «selvgående» når det gjelder økonomi og ledelse. Imidlertid innså styret at 

starthjelp måtte ytes, og denne oppgaven ble tildelt det ene styremedlemsom ikke 



hadde noen spesiell oppgave. Vedkommende ble kalt ”aktivitetsleder”, en tittel som 

nå er godt innarbeidet. I ettertid ser man at dette var en god ordning.  

Aktivitetetsgruppene omfatter både studie/diskusjonsgrupper, kurs og vandreturer. 

Disse aktivitetene skiller PUSK fra mange andre Pensjonistuniversiteter i Norge, da 

det er få universiteter som har et så bredt tilbud. PUSKs første aktivitetsleder var 

Sigrid Monrad-Krohn. Hun hadde denne funksjonen i hele perioden frem til og med 

året 2012. 

Tiltaket med aktivitetsgrupper ble populært med dannelsen av ni grupper allerede fra 

starten.  Styret og aktivitetslederen er hele tiden på utkikk etter nye temaer som kan 

egne seg for aktivitetsgrupper, og også medlemmene kan komme med forslag. Et 

eksempel på en relativt ny aktivitetsgruppe er ”Mitt liv” hvor deltagerne får ideer, 

inspirasjon og hjelp til å skrive om hele eller deler av sitt liv. Dette kan bli et viktig 

bidrag til barn, barnebarn og øvrige slekt og venner om hvordan det var å vokse 

opp/leve i ulike tidsepoker. Et nytt kurs i bruk av data er nettopp startet. 

En del av de opprinnelige aktivitetsgruppene har forsvunnet mens andre er kommet 

til, slik at antall grupper har holdt seg relativt stabilt på rundt 10 i hele 5-års perioden. 

Møtene i aktivitetsgruppene holdes privat hos medlemmene eller i bestyrerboligen på 

Huseby gård. Da PUSK er medlem av Skedsmokorset kulturforum, har møtelokalet 

vært gratis. I vedlegg 2 er listet opp aktivitetsgrupper i PUSK fra oppstart og frem til 

og med mai 2013. 

Kultur- og reisetilbud. 

I henhold til PUSKs vedtekter skal årsmøtet velge en ”Kultur-” og en ”Reisekomité”. 

Dette er viktige komitéer som gjennom sitt engasjement skal bidra til å skape et 

trivelig fellesskap og formidle ulike typer av kunst og kultur. Interimstyret arbeidet 

iherdig for å skaffe medlemmer og fikk etablert begge komitéene ved det første 

ordinære årsmøtet. 

Fra og med året 2010 ble, som en midlertidig ordning, de to komitéene slått sammen 

til én Kultur- og reisekomité. Dette var delvis for å danne en mer slagkraftig komité, 

og delvis fordi det var vanskelig å skaffe nok komitémedlemmer. Skal ordningen med 

en felles komité gjøres permanent, må vedtektene endres på dette punktet. 

I løpet av 5 års perioden har et stort antall medlemmer deltatt i ulike kulturtilbud som 

teater og musikaler, kortere utflukter til kjente steder i Oslo som Nasjonalgalleriet, 

Munch-museet, Oslo Rådhus, Slottet, Oskarshall med flere. I tillegg er det arrangert 

dagsturer, ofte med guidet omvisning til byer og andre steder med spesielle 

kulturattraksjoner som for eksempel Halden, Fredrikstad, Løten og Domkirkeodden 

på Hamar. 

I samarbeid med PUNR og kinoen i Lillestrøm vises utvalgte filmer den siste onsdag i 

måneden i vår- og høst terminen. Dette tilbudet ble lansert i 2010. 



Når det gjelder lengre reiser, først og fremst til utlandet, har det vist seg vanskelig å 

få nok deltagere. Dette henger nok mye sammen med det store tilbud av ulike typer 

reiser som tilbys av profesjonelle reiseselskaper, og det faktum at veldig mange av 

medlemmene allerede har vært på de aktuelle reisemålene. En del reiser har det 

imidlertid blitt. Her kan nevnes: Berlin og Charlottenberg/Finnskogen (2009), Tallin 

(2010), Salzburg/Wien (2012) og Gdansk (2013).  For øvrig har flere av 

medlemmene deltatt i reiser hvor PUNR har vært arrangør dersom det har vært 

plass. I perioden rundt 2012 var Kultur- og reisekomitéen sterkt underbemannet, men 

etter stor innsats av styre og sittende valgkomité ble komiteen igjen fulltallig i 2013. 

Medlemsutvikling. 

Antall medlemmer fra 2008 og til og med 2012 har vært som følger: 2008: 373 

medlemmer, 2009: 376 medlemmer, 2010: 369 medlemmer, 2011: 374 medlemmer, 

2012: 383 medlemmer. (Antall medlemmer i 2013 blir først avklart ved årets slutt). 

Dette betyr at medlemsmassen har vært stabil. Det er naturlig at en del medlemmer i 

denne aldersgruppen faller fra, men oversikten viser at PUSK hele tiden har fått tilsig 

av nye. 

Økonomi 

Medlemsutvikling og økonomi henger nøye sammen. Hovedbidraget til PUSKs 

inntekter kommer fra medlemskontingenten. I tillegg har PUSK en del inntekter fra 

ikke-medlemmer som deltar på foredragene, samt bidrag fra Skedsmo kommune 

som i startåret var kr. 3000,- og som deretter i alle år har vært kr. 4000,- etter 

søknad. Det bør også nevnes at interimstyret i 2008 fikk en etableringsgave fra 

PUNR på kr. 5 000,- og det påfølgende år kr. 10 000,-. 

Interimstyret la frem et regnskap med kr. 24 978,76 i overskudd. Styrets kasserer, 

Oddbjørn Haug, la ned et stort arbeid for å lage et medlemsregister med navn, 

adresser, telefon og e-postadresser. I 2009 ble det engasjert et regnskapsbyrå for å 

ta seg av blant annet medlemsregisteret slik at kasserer kunne konsentrere seg om 

regnskapet og budsjett. Det viste seg imidlertid at dette ble en kostbar ordning. 

Styret diskuterte saken og resultatet ble at kasserer påtok seg alt arbeid både med 

medlemsregisteret og det øvrige budsjett/regnskapsarbeidet mot en rimelig 

godtgjørelse på kr 4000,- pr. år. Denne ordningen har fungert meget tilfredsstillende. 

Grethe Jordet som ble valgt til kasserer på det første ordinære årsmøtet i 2009, har 

hatt dette vervet i sammenhengende 4 år frem til og med året 2012. Hennes 

omfattende arbeid har i stor grad bidratt til at PUSK har kunnet beholde den relative 

lave medlemskontingenten på kr. 200,- pr. medlem pr. år. 

Samlet overskudd etter 5 års drift er kr. 92 663,52. Dette gir et regnskap på ca. kr. 20 

000,- pr. år. Minst overskudd hadde man i 2009 noe som skyldtes leie av 

regnskapstjenester og kjøp av nødvendig utstyr som printer og kopimaskin. For øvrig 

har styret i alle år forsøkt å holde utgiftene så lavt som mulig. Det har også vært et 

mål å opparbeide en viss beholdning for å møte uforutsette utgifter. I hele perioden 



har PUSK for eksempel hatt en gunstig avtale om leie av Storsalen i Samfunnshuset. 

Videre har vi hatt gratis møtelokale til alle styremøter og andre møter på Huseby 

gård. Men dette kan forandre seg. Honorar til foredragsholdere kan også forventes å 

øke. Sett på bakgrunn av slike forhold er det betryggende at PUSK har denne 

overskuddsreserven. 

Andre forhold 

Websiden 

Pensjonistuniversitetet i Skedsmo fikk allerede første året sin egen web side. Denne 

kommer man inn på ved å bruke søkeordene: www.pusk.u3a.no eller 

www.skedsmo.u3a.no  PUSKs nettside inneholder blant annet informasjon om: 

styremedlemmer, medlemsmøter med kort omtale av foredragsholdere, informasjon 

om ulike aktivitetsgrupper (studiegrupper, kurs og vandreturer) og ulike kulturtilbud 

fra Kultur- og reisekomiteen. Nettsidene blir regelmessig oppdatert og er et viktig 

informasjonsverktøy for medlemmene. 

Ca. 20 %  av PUSKs medlemmer bruker ikke, eller har ikke, tilgang til internett. Disse 

medlemmene får nødvendig informasjon i form av vanlig postutsendelse og 

orientering på medlemsmøtene. PUSKs datakurs har som mål å lære medlemmer 

som ønsker det, å bruke data. På sikt vil dette lette arbeidet for styret og gi bedre 

informasjon til alle. For øvrig er andelen ”ikke nett brukere” i PUSK lav sammenlignet 

med andre universiteter. På landskonferansen i Larvik i 2012 ble det for eksempel 

opplyst at ved enkelte pensjonistuniversiteter var hele 80 % av medlemmene uten 

mail-adresser og således måtte få informasjon via møter eller postutsendelse. 

Samarbeid med andre pensjonistuniversiteter 

PUSK har i alle år hatt et nært og godt samarbeid med Pensjonistuniversitetet Nedre 

Romerike (PUNR). Av og til arrangeres det fellesmøter og PUSKs medlemmer kan 

også delta på turer arrangert av PUNR dersom det er plass til det. I 2011 ble det 

også opprettet kontakt med Pensjonistuniversitetet i Drammen. Representanter for 

styrene har hatt møter og utvekslet ideer spesielt med tanke på foredragsholdere og 

aktivitetsgrupper.  PUSKs ledere har også deltatt på 2 landsmøter (Lørenskog og 

Larvik) både for å hente inspirasjon men også for å bidra med positive tanker for 

videreutvikling av pensjonistuniversitetene. 

Hva med fremtiden for PUSK 

PUSK har etablert seg som en respektert og aktiv forening på Skedsmokorset. 

Medlemsmassen har vært stabil i de 5 årene PUSK har eksistert, og ingenting tyder 

på endring i denne situasjonen. Men man står også overfor en del utfordringer. Blant 

annet har det vært vanskelig hvert år å skaffe medlemmer til de ulike verv. Dette er 

bekymringsfullt, og kanskje man må diskutere tiltak for å snu denne holdningen hos 

medlemmene. Ellers vil mer aktiv bruk av media bli et tema, likeså spørsmålet om 

man ønsker å bli en viktig samfunnsaktør eller om man skal være fornøyd med den 

rolle man har i lokalsamfunnet. 

http://www.pusk.u3a.no/
http://www.skedsmo.u3a.no/


Vedlegg 1 

Foredragsholdere ved PUSK sine medlemsmøter i perioden 6. mai 2008 – 7. mai 

2013 

2008 

2/9:  Pyramidenes mysterier ved Bjarne Sivertsen 

7/10:  Livsglede i humor og alvor ved Per Anders Nordengen 

4/11:  Pilegrimsvandring ved Eivind Luthen 

25/11: Hvorfor er det ingen fred mellom Israel og Palestinerne ved Hilde Henriksen 

Waage 

2009 

6/1: Nanoteknologi ved Arne Skjeltorp 

17/2: Hva skjedde med Orwells 1984 ved Georg Apenes 

3/3: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt ved Kåre Valebrokk 

31/3: Genteknologi og kloning, en velsignelse eller trussel ved Reidun K. Sirevåg 

5/5:  Møte med mennesker gjennom et langt liv i media ved Kari Bay Haugen 

1/9: Moderne norsk arkitektur. Nasjonale utfordringer og internasjonal interesse ved 

Nina Berre 

6/10: President Obama et år etter valget ved Bjørn Hansen 

3/11: Darwin, fortsatt kontroversiell etter 200 år ved Dag Olav Hessen 

1/12: Måtehold i grådighetens tid ved Henrik Syse 

2010 

7/1: Jon Fosse, et geni ute – en gåte hjemme ved Lisa Kristin Strindberg 

2/2: Det nytter – rapport fra frontlinjene ved Ian Egeland 

23/2: Tysklands vei til demokratiet etter 1949 ved Ola Johnsrud 

7/4: Ida, ape eller lemur ved Jørn Hurum 4/5: Hva er det med islam? Ved Jens A. 

Riisnæs 

7/9: Norge, verdens beste land? Ved Nina Witozek 

5/10: Verdensrommets mysterier ved Knut Jørgen Rød Ødegaard 

2/11: Har EU og Euroen noen fremtid? Ved Nils Morten Udgaard 

30/11: Lydbilder i advent ved Wolfgang Plagge 

2011 

4/1: Norsk, et av verdens vanskeligste, mest presise og nyanserte språk ved Per Egil 

Hegge 

1/2: Oppskriften på lykke ved Ragnhild Bang Nes 

1/3: En tragikomisk reise i samtidskunsten ved Tommy Sørbø 

5/4: Det norske Forsvaret, en politisk sovepute ved Trygve Tellefsen 

3/5: Nye norske kreftmidler – vår neste olje ved Kaare R Norum 

6/9:  Om menneskets frihet og en mulig bærekraftig økonomi ved Christian Egge 

4/10: Sol og hydrogen, fremtidens rene energisystem ved Arve Holt 

1/11: Glimt fra et langt viseliv ved Birgitte Grimstad 

22/11: Konflikt og forsoning, hvor går vi ved Gunnar Stålsett 



2012 

3/1: Å leve ut sin drøm – på eventyr i polare strøk ved Liv Arnesen 

7/2: Aktør eller brikke? I førersetet i eget liv eller offer for vær og vind? ved Roald 

Nygård 

6/3: Antikkens myter og makter ved Terje Nordby 

27/3: Stormakten Kina – venn eller fiende ved Torbjørn Færøvik 

8/5: Norsk språk og den begredelige mangel på imperfektum konjunktiv ved Torkjell 

Berulfsen 

4/9: Islam og menneskerettighetene – ild og vann eller forenlige størrelser? ved Lars 

Gule 

2/10: Da Norge ble en romnasjon ved Erik Tandberg 

6/11: Russlands sjel ved Peter Normann Waage 

27/11: Strafferettslig tilregnelighet etter Anders Behring Breivik ved Per Egil Hegge 

2013 

8/1: Kapitalismen: Ideene, suksessene, vrangforestillingene, krisene og 

reformbehovene  ved Kåre Willoch 

5/2: Styrke og svakhet i klimadebatten ved Pål Prestrud 

5/3: Hvor gammelt er språket ved Rolf Theil 

2/4: Fra Wessel til Wildenvey – og kanskje enda lengre ved Øyvind Straume 

7/5: Fedrift og pekuniære forhold. Om ordenes opprinnelse og slektskap ved Arne 

Torp 

Vedlegg 2 

PUSKs aktivitetsgrupper i perioden 6. mai 2008 – 7. mai 2013 

Nedenfor finner man oversikt over de aktivitetsgrupper som er angitt i årsberetninger 

og på PUSKs web side.  Mange av disse gruppene har vært med helt fra starten av 

5-års perioden og er fremdeles aktive. 

Bridge, Datakurs for begynnere og viderekomne, Filosofi/psykologi, Litteratur, 

Vitenskap, menneskesyn og selvforståelse, Globale utfordringer, Mitt liv, Italiensk for 

begynnere, Italiensk for viderekomne, Spansk for begynnere, Spansk for 

viderekomne, Maling og tegning, Svingdans og  Turer i terrenget (vandreturer). 

Sigrid Monrad-Krohn var styremedlem og aktivitetsleder i perioden 2008 – 

2012.  Marit Stabell er styremedlem og aktivitetsleder fra 2013. 

Vedlegg 3 

Medlemmer av styret og andre tillitsverv i PUSK i perioden  6. mai 2008 – 7. mai 

2013 

2008 

nterimstyret (valgt på konstituerende møte den 6. mai 2008). Olav Blichner (leder), 

Kristen folkestad (nestleder), Kjell Solberg (sekretær), Oddbjørn Haug (kasserer) og 

Sigrid Monrad-Krohn styremedlem. 



2009 

(Styret valgt på det første ordinære årsmøte):  Kjell Solberg (leder), Kristen Folkestad 

(nestleder), Pål Spiling (sekretær), Grethe Jordet (kasserer) og Sigrid Monrad-Krohn 

(aktivitetsleder). Varamedlemmer: Henry Kjell Johansen og Gunnar Skovli. 

Kulturkomité:  Edny Bonesmo, Jan Mansrud og Thore Prøis. Reisekomité:  Reidun 

Haug, Oddbjørn Haug, Eva Michelsen og Bjørn Michelsen. 

2010 

(Samme styret som i 2009)  

Kultur- og reisekomité: Solvår Hafslund, Kari Østensen, Kari Lunde og Jorunn 

Nørstenes . Revisorer:  Odd Berg og Knut Svaar. Valgkomité: Olav Blichner, Roald 

Nygård og Jan Blanch. 

2011 

Styret: Kjell Solberg (leder), Henry Kjell Johansen (nestleder), Magne Yndestad 

(sekretær), Grethe Jordet (kasserer), Sigrid Monrad-Krohn (aktivitetsleder). 

Varamedlemmer: Pål Spilling og Gerd Wahlstrøm. Kultur- og reisekomité og 

revisorer: Som i 2010. Valgkomité:  Toril Gjessing, Oddbjørn Haug og Marie Louise 

Berg. 

2012 

Styret: Bjarne Haugstad (leder), Magne Yndestad (nestleder), Lillian Harvang 

(sekretær), Grethe Jordet (kasserer) og Sigrid Monrad-Krohn (aktivitetsleder). 

Varamedlemmer: Signy Skår og Kjell Tallberg. Kultur- og reisekomité: Kari Lunde og 

Jorunn Nørstenes. Berit Veidel  og Eldri Ulven tiltrådte komitèen etter vedtak i styret 

høsten 2012. Revisorer:  Odd Berg og Ulf Birger Enger. Valgkomité:  Herman Stabell, 

Kirsten Riisnæs og Jan Erik Gundelach. 

2013 

Styret: Bjarne Haugstad (leder), Magne Yndestad (nestleder), Lillian Harvang 

(sekretær), Håvard Jernskau (kasserer) og Marit Stabell (aktivitetsleder). 

Varamedlemmer: Som i 2012. Kultur- og reisekomité: Kari Lunde, Berit Veidel, Eldri 

Ulven og Jorunn Nørstenes. Revisorer og valgkomité: Som i 2012. 

 


