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Pensjonistuniversitetet i Drammen 
Styret 
 
Innkalling og dagsorden for utsatt årsmøte mandag 6. september 2021 – kl. 12:30 i 
Norkirken, Rådhusgt. 25, Drammen. 
 
Ifølge vedtektene skal årsmøtet behandle følgende saker: 
 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Valg av møteleder 

3. Valg av referent som skriver protokollen 

4. Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder 

5. Styrets årsmelding 

6. Regnskap  

7. Revisorrapport 

8. Innkomne forslag* og styrets innstilling  

9. Fastsettelse av kontingent 

10. Vedtektsendringer 

11. Valg 

 

* Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må fremsettes skriftlig og være styret i hende 

senest 22.03.2021. Ingen saker innkommet innen fristen. 

  



 
 

Pensjonistuniversitetet i Drammen 
Styret 
 
Årsmelding 01.01 – 31.12.2020 
 
Tillitsvalgte: 
 
Styret: 
Leder: Liv Evju 
Nestleder: Helge Solberg 
Kasserer: Øivinn Saastad 
Sekretær: Per Fadum 
Styremedlemmer: Anne Marie Halvorsen, Brit Standnes, Wenche Kullmer. 
 
Revisor: Reiulf S. Wilhelmsen. 
 
Styret har avholdt 10 møter. 
 
Vertinner på medlemsmøtene: Eva Burud, Olaug Kaldal, Unni Kvan. 
 
Valgkomité: Ulf Borgen (leder), Kari Høyer, Tore Medalen. 
 
Programkomité: Helge Solberg (leder), Liv Evju, Øivinn Saastad, Wenche Kullmer 
 
Reisekomité: Anne Marie Halvorsen (leder), Unni Kvan, Marit Kleppen, Brit Standnes, Per 
Fadum.           
            
Webredaktør: Ulf Borgen. 
 
 
Sekretariat: 
 
Vi har i en årrekke samarbeidet med Folkeuniversitetet (FU) om sekretariats- og 
regnskapstjenester. Dette har i alle år fungert godt. Avtalen utløp pr. 31.12.2019, og styret 
tilkjennega i god tid vårt ønske om å inngå en ny avtale. I løpet av 2019 og 2020 har FU 
gjennomgått en større omorganisering, fra et mønster med regionale avdelinger til en samlet 
landsomfattende organisasjon. Innen dette organisasjonsmønsteret er FU ikke lenger istand til 
å levere sine tidligere tjenester til oss. Det forløpne år har derfor medført betydelige 
utfordringer for både medlemskontakt, sekretariat og regnskap. 
 
På denne bakgrunn startet styret arbeidet med å finne en ny samarbeidspartner. Ialt ti 
potensielle regnskapsbyråer ble kontaktet, hvorav to viste seriøs interesse. Styret vedtok i 
møte 28.10.2020 å inngå avtale med Effekt Regnskap AS, gjeldende fra 01.01.2021. 
 
Medlemmer: 
 
Pr. 31.12.2020 har PUD  468 medlemmer, ned fra fjorårets 502 medlemmer. 
 
 
 
 
 



Medlemsmøter: 
 
2020 ble det året da alt ble snudd på hodet. Fra og med 12. mars ble Norge i praksis stengt 
ned som følge av den verdensomspennende pandemien knyttet til covid-19. Vi rakk å avvikle 
de tre første møtene i vårsemesteret, før vi måtte avlyse både april- og maimøtet. 
Av høstens møter kunne september- og oktobermøtene gjennomføres med maksimalt 70 
deltagere. Til november- og desembermøtet var det ikke tillatt med noen deltagere. Det ble 
tidlig klart at vi måtte tilby våre medlemmer en alternativ løsning til fysisk tilstedeværelse på 
møtene. Styret inngikk derfor i august måned en avtale med et kommunikasjonsfirma som 
kunne tilby direktestrømming via Youtube. Samtlige av høstens møter er derfor blitt overført 
via denne kanalen. I tillegg er det gjort opptak av foredragene som medlemmene kan se når de 
vil. Dette har dessverre ikke forløpt uten tekniske utfordringer, men styret føler allikevel at 
medlemmene har fått et adekvat tilbud innenfor den kostnadsrammen vi kan forsvare. 
 
Møtestatistikken for 2020 ser da slik ut, antall deltagere i parentes: 

06.01.2020: Harald Herresthal – ”Min Mor valgte meg”. (263) 

03.02.2020: Olav Lund – ”En klype salt – en kulturhistorisk reise”. (266) 

02.03.2020: Audun Myskja – ”Musikk som terapi”. (267) 

30.03.2020: Ole Nashoug – ”Om mammutenes utbredelse i Norge for 50.000 år siden ”. 
          Møtet avlyst og planlagt årsmøte utsatt. 

04.05.2020: Ingeborg Breines – ”Hvordan forvalter vi drømmen om freden?”. Møtet avlyst. 

07.09.2020: Lisbeth Friberg – ”Godt voksen på Mount Everest”. (64 av 70 tillatte) 
         Utsatt årsmøtc gjennomført med 20 deltagere. Se eget referat. 

05.10.2020: Audun Aas – ”Smerte – fra vondt til bedre”. (67 av 70 tillatte) 

02.11.2020: Magne Medhus – ”Den skjulte skammen”. (10)* 

07.12.2020: Liv Berit Tessem og Kjetil Wiedswang – ”Den ustyrlige julen”. (12)* 

*Foredragsholder, styret og to teknikere. 

 
Årsmøte 
 
Ordinært årsmøte var utsatt og ble avholdt 07.09.2020 med saksliste og gjennomføring ifølge 
våre vedtekter. Følgende styremedlemmer var på valg: Helge Solberg, som styremedlem, 
Øivinn Saastad, som styremedlem, Wenche Kullmer som styremedlem, Brit Standnes, som 
styremedlem. Samtlige ble gjenvalgt for 2 år. 
 
Tilstede på årsmøtet: ~20. 
 
Øvrige aktivitetstilbud: (antall deltakere i parentes) 
 
30.01.2020: Konsert med KORK i Store Studio. (20) 
20.02.2020: Det Nye Teater – Så som i himmelen. (33) 
04.03.2020: Bedriftsbesøk hos Kirkens Bymisjon i Drammen (32) 
02.09.2020: Skoger gamle kirke 800 år. (38) 
15.09.2020: Dagstur til Solobservatoriet på Harestua (35) 
26.10.2020: Musikalen Chess i Folketeatret. Avlyst. 
07.11.2020: Konsert med KORK. Avlyst. 
11.11.2020: Peer Gynt – Riksteatrets oppsetning i Bølgen kulturhus, Larvik. Avlyst. 
 
 



Hvert semester:  Litteraturseminar under ledelse av Janicke Solheim.  
      Aktuell debatt under ledelse av Kine Langum. 

    
  
Medlemsinformasjon: 
 
Styret har planlagt alle aktiviteter utfra en normalsituasjon, og vår- og høstprogram er sendt 
alle medlemmer forut for hvert semester. I en tid med hyppige endringer som påvirker 
gjennomføringen av våre aktiviteter, er det viktig å kunne gi våre medlemmer rask 
informasjon. Vi har derfor tatt i bruk både e-post og SMS til dette formål. 
Våre hjemmesider, www.u3a.no,  er holdt oppdatert med all informasjon, aktuell og historisk. 
 
 
Økonomi: 
 
Medlemskontingenten er holdt uendret, kr 300,- pr år. Ikke-medlemmer betaler kr. 100,- pr 
gang for entré på medlemsmøter.  
 
Regnskapet for 2020 viser følgende hovedtall (2019-tall i parentes): 

• Inntekter   252.663,-  (353.721,-)  
• Kostnader   317.778,-  (373.510,-)   
• Sum eiendeler   288.934,-  (468.770,-)  
• Sum egenkapital  255.834,-  (320.870,-) 

 
Regnskapet viser at PUD fortsatt er godt fundert med kr 288.934,- (338.668,-) i rørlige 
disponible midler. Årets underskudd er: -kr 65.115,-  (-kr 19.789,-) 
 
 
Våre programsponsorer har vært:  Norli – KIWI – RSA Bil. 
           
Vi takker våre sponsorer for verdifull støtte. 
 
 
Drammen 31.12.2020 
 
 
Liv Evju Helge Solberg  Anne Marie Halvorsen      Øivinn Saastad  
 
 
Brit Standnes  Wenche Kullmer    Per Fadum 
  



Pensjonistuniversitetet Drammen 

Resultatregnskap 2020            2020         2019 

Medlemsinntekter  87820 166400 
Kaffe/kaker medlemsmøte 2710 7232 
Billetter ikke medlem 
Tilskudd 

14233 15389 

Inntekter fra arrangementer 147900 164700 
Totale inntekter 252663 353721 

kaffe, fløte mm  2478 9563 
Kostnader v/arrangementer  143665 129740 
Lønn foredragsholdere 28772 31250 
Arb.giv.avg.foredragsholdere  6080 
Honorar selvstendig næringsdrivende 13568 28254 
Gaver til ansatte/foredragsholdere 1335 5486 
Leie lokaler 33100 52240 
Programvarevedlikehold IKT 153  
Administrasjons-/regnskapshonorar 40000 61900 
Kontorrekvisita/porto/kurskatalog 31046 4362 
Bilgodtgjørelse  1748 
Reisekostnader 5499 3839 
Annonser vedr.foredrag  6675 
Styrekostnader 16790 30721 
Bankgebyrer 1372 1652 
Totale kostnader 317778 373510 

Resultat av driften -65 115 -19 789 

Renteinntekter  80 84 

Egenkapital pr.01.01. 320870 340575 

Ny egenkapital pr. 31.12.20 255 835 320 870 
 
 
 
Sign.styreleder PUD:  

 
Sign. Revisor 

  



PUD Balanse 2020 
 
 
 
 
Eiendeler 

 
 
 
 
2020 

 
 
 
 

2019 

1510 Kundefordringer 0 100440 
1512 Mellomregning PUD 1740 
Forskuddsbetalte kostnader 0 29662 
1910 Kasse 1 200 1200 
1964 Bank PUD 2220.20.85192 160 149 103314 
1965 Bank PUD 2220.20.85206 sparekonto 
1966 Bank PUD 2220.20.70547 

127 585 234154 

Sum eiendeler 288 934 468770 

Gjeld og egenkapital 

Egenkapital 

2051 Egenkapital PUD - klassifisert som gjeld 255 834 320870 
Sum egenkapital 255 834 320870 

Gjeld 
2410 Leverandørgjeld 10 000 

 

2910 Forskuddsfakturerte inntekter  147900 

2911 Forskuddsbet  inntekter 
2970 Annen pål.kostn/forsk.bet.innt. 

23 100  

Sum gjeld 33 100 147900 
   

Sum gjeld og egenkapital 288 934 468 770 
 
  



PENSJONISTUNIVERSITETET I DRAMMEN  

Revisorerklæring for 2020  

Jeg har som valgt revisor i Pensjonistuniversitetet i Drammen (PUD) utført revisjon av regnskap og 
etterfølgende årsavslutning for 2020.  

Regnskapet er ført av Folkeuniversitetet Sør-Øst (FU) på vegne av PUD. 
FU har sagt opp avtalen med PUD, og 2020 er siste året de fører regnskap for PUD.  

Det har vært samarbeidsproblemer med FU i 2020, og PUD fikk derfor redusert bidraget til FU med kr 
20 000,-.  

Det første årsregnskapet FU leverte var feil, men ble rettet opp etter at PUD påpekte feil. Dette 
årsregnskapet er i overensstemmelse med notater og bankutskrifter.  

Det er gjort avtale om videre regnskapsføring og sekretariatarbeid med 
Effekt Regnskap AS, Hauges gate 1, 3019 Drammen, https://effektregnskap.no.  

Jeg har i henhold til god revisjonsskikk gjennomgått årsoppgjør, og har fastslått at dette gir et riktig 
uttrykk for virksomhetens drift, årsresultat og økonomiske stilling.  

På grunn av Korona-situasjonen har det ikke vært mulig å gjennomgå bilagene, 
som befinner seg ved FUs hovedkontor i Sandefjord. Men regnskapsrapportene er nå i 
overensstemmelse med kasserers og egne notater og bankutskrifter.  

Regnskapsføringen stemmer overens med lovmessige krav og god regnskapsskikk.  

Jeg observerer at Pensjonistuniversitetets ledelse og kasserer har oppfylt sine plikter om å sørge for 
at økonomisk drift og regnskapsføring er i samsvar med retningslinjer og forskrifter.  

Regnskapet er gjort opp med et driftsmessig underskudd på kr 65 115 (-19 789). Årets renteinntekter 
er kr 80 (84). Fjorårets tall er i parentes.  

Styrehonorar for leder har vært kr 4 000,-, for sekretær kr 2 000,- og for øvrige styremedlemmer og 
revisor kr 1 000,-.  

Egenkapital pr. 31. desember 2020 er kr 255 835. Midlene er plassert i Sparebanken Øst.  

PUD har ved utgangen av 2020 registrert 468 betalende medlemmer. 
Årskontingenten har vært kr 300,- og inngangsbetaling for ikke-medlemmer 
i fysiske møter kr 100,-. 
Sekretær og kasserer har i året gjennomgått og oppdatert medlemsregisteret, med registrering av 
mobiltelefon og e-postadresser, slik at medlemskommunikasjon nå kan foregå digitalt. 
Kun et lite fåtall av medlemmene er avhengig av brevkontakt.  

Det har på grunn av Korona-situasjonen vært nødvendig å avholde de siste medlemsmøtene som 
digital strømmetjeneste, og dette må fortsette ut i 2021. 
Årsmøtet for 2020 må gjennomføres digitalt.  

Hjemmesiden til PUD, www.u3a.no holdes løpende oppdatert, og vil inneholde årsberetning, 
regskapsoversikt og denne beretning.  

Jeg kjenner ikke til andre forhold som skulle ha betydning for regnskapet for 2020 for 
Pensjonistuniversitetet i Drammen.  

Det fremlagte regnskapet anbefales godkjent og kasserer meddeles decharge. Drammen 12. april 
2021  

Reiulf S. Wilhelmsen. Revisor  



Pensjonistuniversitetet i Drammen 
Styret 
 
 
 
 
Forslag til vedtektsendringer 
 
Som følge av vår registrering i Frivillighetsregisteret er det aktuelt med ajourhold av våre 
vedtekter. Styret vedtok i møte 01.02.2021 å foreslå følgende endringer for årsmøtet: 
 

2. Organisasjon 
PUD er registrert i Frivillighetsregisteret som en selvstendig organisasjon med eget 
styre. 
2. og 3. punktum fjernes. 
Forøvrig uendret. 

 
3. Representasjon/Signaturrett 
Styreleder og ett styremedlem har signaturrett i fellesskap. 
Forøvrig uendret. 

 
6. Årsmøtet 
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned og innkalles med kunngjøring 
i vårprogrammet og med e-post og SMS med 3 ukers varsel. 
Forøvrig uendret. 

 
01.02.2021/Styret 
 
 
  



Pensjonistuniversitetet i Drammen 
Valgkomitéen 

 

 

 

 

 Valget 2021 den 6. sept 2021 
 
Vanligvis er det  årsmøte er etter medlemsmøtet i april. 
Én post på dagsorden er valg. 
 
 Valget 2021  er utsatt til medlemsmøtet den 6. sept 2021 grunnet pandemien 
 
 
I år er følgende styremedlemmer på valg: 
 
Anne Marie Halvorsen 
Per Fadum 
 
Dessuten er styreledervervet på valg: 
Liv Evju 
 
og revisorvervet: 
Reiulf Wilhelmsen 
 
På valg er også hele valgkomiteen hvis medlemmer utpekes for to år av gangen: 
 
Ulf Borgen, Kari Høyer, Tore Johan Medalen 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet: 
 
Styreleder Liv Evju gjenvelges. 
 
                  Per Fadum, Anne Marie Halvorsen, og Reiulf Wilhelmsen gjenvelges. 
 
                  Ulf Borgen, Kari Høyer og Tore Johan Medalen (hele valgkomiteen) gjenvelges. 
 
 
Samtlige er forespurt og sier seg villig til å ta gjenvalg for to nye år. 
 
 
For Valgkomiteen  
 
 
Ulf Borgen 
 
 


