
Vesfnes SenioraLzademi - Arsmelding zot6-t7

Vestnes Seniorakademi

Arsmelding for driftsiret L.O7.?:OLG til 30.06.2017

Medlemmer: Seniorakademiet hadde 125 medlemmer pr. 30. juni 2017.

OrFanisasion:

Stvret:

Leder: Tove Eikrem

Styremedlem: Are Elvevold (redaktOr av Facebook-gruppen Vestnes seniorakademi medlemsside)

Jorunn Brekke Fjeldheim (nestleder)

Asbj6rn Gisnds (kasserer og ansvarlig for medlemsoversikten)
Birgit Torkildson Grotle (programansvarlig)

Audbjorg Gjerde Lippert (sekreter)
Karin Pedersen (programansvarlig)

Anne Cathrine ROgeberg (web-redaktOr)

Revisor: Odd Jarle Talberg

Styret har hatt 8 moter.

VIRKSOMHETEN I DRIFTSANCT

Apne foredrag:

Det har vert arrangert seks 6pne foredragsm@ter:

7. september 2OLG

Hvordan ble Europa til - og hvor gir Europa?

Frank Aarebrot
Professor v/Universitetet i Bergen

5.,oktober 2015

<Verdenskunst og stormaktspolitikk med
Ystetind i bakgrunnen. Om Kurt Schwitters'liv og arbeid>

Terje Thingvold
Konservator v/ Romsdalsmuseet

2. november 2015

<Fjellskredet som kjem. Korleis skal vi sikre folks liv og helse?>

KjellJogerud
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), avdeling Stranda
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1. februar 2017

<Kan jeg poste dette pi Facebook? Rettsregler som gjelder pA sosiale
medier>

Ellen Lexirod Hovlid
F6rsteamanuensis, Avdeling for mediefag, Hggskulen i Volda

L.mars20t7

(Det er den draumen vi ber p6.

Om poesiog psykiske problem>

Arne Ruset
Forfattar og psykiater

5. april 2017

<Hva skjer med naturen - og med oss -

nir permafrosten tiner?>

Kjersti Gisnis
Forsker ved Norges Geotekniske Institutt (NGl)

Datakurs:

I samarbeid med Vestnes Folkebibliotek og Vestnes Frivilligsentral ble det h6sten 2016 arrangert to
nybegynnerkurs (4x2 timer med 10-12 deltakere pe hvert kurs)med biblioteksjef Vigdis @degdrd som

kursansvarlig og medlemmer av Vestnes Seniorakademi som medhjelpere. Sparebanken M@re

foreleste om bruk av nettbank, og NAV bidro med veiledning om bruk av NAVs nettsider.

Etter hvert kurs ble deltakerne tilbudt 2-3 oppfOlgingssamlinger med sitt eget datautstyr pd

Frivilligsentralen. Ansatte ved firmaet lT-Leveranse stilte gratis opp pd alle samlingene og hjalp til
med 6 f6 maskiner og programmer til 6 fungere. '
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lnformasion:

Alle m6ter og kurs har vert omtalt i Vestnes kommunes kulturkalender (p6 kommunens

hjemmeside), i kulturkalenderen til Vestnesavisa, og annonsert i lokalavisene. Det har vert sendt ut

pressemeldinger til alle avisene i distriktet pi forh6nd.

Seniorakademiets hjemmeside www.vestnes.u3a.no og medlemsgruppen p6 Facebook har ogs6 vart
viktige informasjonskilder.

Seniorakademiet deltok ogs6 med en stand pA Frivilligdagen 2016.

0konomi:

Seniorakademiets @konomiske situasjon fra mgi r av regnska pet.

Driftsoverskuddet skyldes f6rst og fremst at vi i dette driftsdret hadde flere <kortreiste>

foredragsholdere, slik at reise- og oppholdsutgiftene ble mindre enn antatt. Vi fikk dessuten

tilfeldigvis samarbeid med en arcang@r som delte reiseutgiftene med oss iett tilfelle.

Vestnes, 21. september 2Ot7
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Are Elvevold

Asbjprn Gisnds Birgit Torkildson G rotle Aud bjOrg Gjerde Lippert

Karin Pedersen (sign.)

Tove Eikrem


