Vedtekter for Senioruniversitetet i Lillestrøm
Vedtatt på årsmøtet 19. februar 1996. Endret på årsmøtene 4. februar 2003, 12. februar 2008, 10.
februar 2009, 9. februar 2010 og 11. februar 2014.
Note: Årsmøtet 2014 vedtok å endre navnet fra Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike til Senioruniversitetet i Lillestrøm.

Formål
Senioruniversitetet i Lillestrøm har til formål å gi seniorer anledning til å studere emner de er
interessert i. Det skal være et forum for utveksling av kunnskaper og erfaringer og for menneskelig
kontakt. Det vil bli arrangert forelesninger, foredrag, studieringer, studiereiser mv.
Medlemskap
Interesserte over 55 år kan bli medlemmer. Årsmøtet fastsetter medlemsavgift og eventuell
familierabatt.
Styret
Senioruniversitetet ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. På årsmøtet velges
styremedlemmene for 2 år av gangen, varamedlemmene for 1 år. Årsmøtet velger ett av
styremedlemmene som leder for ett år av gangen. Nestleder, kasserer/regnskapsfører og sekretær
velges av styret. Et medlem kan ikke sitte i styret i lengre tid sammenhengende enn seks år.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Vedtak kan treffes når minst 3 av
styrets medlemmer stemmer for vedtaket. Forslag på kandidater til styrevervene legges frem for
årsmøtet av en valgkomité på 3 medlemmer.
Senioruniversitetet forpliktes ved underskrift av leder, eller i dennes fravær av nestleder eller sekretær.
Komiteer
Etter forslag fra styret velger årsmøtet en valgkomité på 3 medlemmer for 1 år av gangen.
Etter forslag fra valgkomiteen velger årsmøtet 3 medlemmer og 1 varamedlem til hver av følgende
komiteer:
− Kunst- og kulturkomiteen med ansvar for å arrangere besøk til museer, utstillinger, gallerier,
konserter, teater- og kinoforestillinger mm.
− Reisekomiteen med ansvar for reiser utenom nærområdet innenlands og til utlandet, av en eller
flere dagers varighet.
− Komité for historie, samfunn og vitenskap med ansvar for å arrangere kurser og seminarer innen
temaområdet.
For de 3 sistnevnte komiteer velges komitémedlemmer for 2 år av gangen, og varamedlemmer for ett
år av gangen. Av hensyn til kontinuiteten kan imidlertid ett av medlemmene velges for ett år. Hver
komité velger selv sin leder og kasserer.
Disse komiteene kan samarbeide om enkelte arrangementer, og holder kontakt med styret ved enten
etter eget ønske eller etter innkalling fra styret å være til stede på styremøter med én representant
hver. Dette gjelder når saker som berører deres arbeidsområde skal behandles. Medlemmer og
varamedlemmer kan maksimalt sitte sammenhengende i samme komité i 6 år.
Nettredaktør
Etter forslag fra valgkomiteen velges en nettredaktør og en varamann for 2 år av gangen med ansvar
for teknisk- og innholdsmessig vedlikehold av nettsidene til Senioruniversitetet i Lillestrøm.
Nettredaktøren bistår styret og komiteene med masseutsendelse av e-post til medlemmene. Av
hensyn til oppdatert informasjon til medlemmene deltar nettredaktøren på styremøtene.
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Regnskap, budsjett og revisjon
Kasserer har ansvar for regnskap og utarbeider, i samarbeid med styret, forslag til budsjett for
påfølgende år. Styret kan inngå kommersiell avtale med en regnskapsfører for den praktiske
regnskapsføring og for administrasjon av medlemsregisteret.
Regnskap og budsjettforslag forelegges årsmøtet til godkjenning.
Regnskapet revideres av to revisorer valgt på årsmøtet blant medlemmene. Revisorene velges for ett
år av gangen, og kan ikke gjenvelges mer enn to ganger.
Senioruniversitetet skal arbeide innenfor oppsatte budsjett som skal være godkjent av årsmøtet.
Årsmøte
Årsmøtet holdes hvert år i forbindelse med medlemsmøtet i februar. Innkalling til møtet sendes ut
med to-2-ukers varsel. Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende
senest fire-4- uker før årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle:
1. Styrets årsmelding
2. Regnskap med revisors beretning og budsjett
3. Fastsettelse av kontingent
4. Valg av styremedlemmer med varamedlemmer, leder, medlemmer av Valgkomité, Kunst- og
kulturkomité, Reisekomité, Komiteen for historie, samfunn og vitenskap, revisorer og
nettredaktør.
5. Innkomne forslag
Alle valg fattes med alminnelig flertall. Valg skal foregå ved skriftlig votering hvis dette forlanges.
Når styret eller minst 15 medlemmer finner det nødvendig, kan det innkalles til ekstraordinært
årsmøte etter samme regler som for ordinert årsmøte.
Endring av vedtekter
Vedtak om endringer av vedtekter skjer på et årsmøte og krever 2/3 flertall av de fremmøtte. Ved
beslutning i andre saker er styreleders stemmegivning avgjørende ved likt stemmetall.
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