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ÅRSMELDING 2012
 
Årsmøtet 14. februar 2012 valgte leder og styre.  
 
Det valgte styret konstituerte seg som følger: 
Leder:   Pål Sørensen   Ny, valgt for 2 år til styret og  

for 1 år som leder 
Nestleder:  Erik Hernes   Valgt for 2 år 
Kasserer:    Olav Romundstad  Ikke på valg 
Sekretær:  Gordon Christensen  Ikke på valg   
Styremedlem:  Jan K. Kristensen  Ikke på valg  
Varamedlem:  Eugen Landeide  Valgt for 1 år 
Varamedlem:  Tor Arnessen   Ny, valgt for 1 år 
 
Styret har holdt 11 styremøter i 2012 og vesentlig behandlet saker vedrørende driften 
av PUNR, foredragsholdere og økonomi. PUNR er medlem av Skedsmo Kulturforum, 
og styremøtene holdes derfor på Huseby gård. PUNR har 748 betalende medlemmer 
ved utgangen av 2012. 
 
Styret besluttet å tilby en foredragsserie under temaet ”Europa før og nå” basert på 
forelesere på universitetsnivå, med oppstart høsten 2012. Nær 50 medlemmer deltar. 
Erfaringene med denne type foredrag vil legges til grunn for eventuell videreføring i 
2013. 
 
Årsmøtet valgte også komitémedlemmer og revisorer: 
.           . 
Kunst- og kulturkomiteen:  
Else-Mari Kvarberg Valgt for 1 år 
Eva Løken       Ny, valgt for 2 år 
Solveig Falch-Nielsen  

      Ny, valgt for 1 år   
Varamedlem: 
Eva Hopland       Ny, valgt for 1 år 
  
Reisekomiteen:  
Brit Thoresen   Valgt for 2 år 
Kjellaug Nystrøm Valgt for 2 år 
Knut Sveen       Ny, valgt for 1 år 

Varamedlem: 
Anne Marie Barken Valgt for 1 år 
 
Revisorer:  
Rolf Larsen  Valgt for 1 år 
Arne Wold  Valgt for 1 år 
 
Valgkomité (foreslått av styret):  
Marit Nodeland Valgt for 1 år 
Anja Romundstad Valgt for 1 år 
Erna Slora       Ny, valgt for 1 år 

.           . 
 
Medlemsmøtene ble holdt i Lillestrøm kultursenter. Programmet har vært som følger: 
 
Vårprogrammet 2012 
10. januar, Arne Skjeltorp: ”Hva er nanoteknologi – egentlig?” 
14. februar, Gjertrud Sæther: ”Svigermor i folklore og populærkultur”. Deretter 
Årsmøte. 
13. mars: Odd Grann: ”Helse, humør og alder – Muntre tanker om positiv aldring”. 
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10. april, Ole Rikard Høisæther: ”Piet Hein”. 
10. mai, Per Tofte: ”Alle har et syskjenbånn … i Amerika”. Et program i ord og 
bilder om den norske utvandringen til Amerika 1825-1925. 
 
Høstprogrammet 2012 
11. september: Bjørn Hansen: ”USA går til valg. Fire nye år med Obama?” 
9. oktober: Karsten Isachsen: ”Livsglede”. 
13. november: Tove Nilsen: ”Om å være forfatter”. 
11. desember: Torbjørn Færøvik: ”Eventyrlige India – fra fattig til rik?” 
 
Det har vært fra ca 200 til ca 445 tilhørere på møtene, i snitt 285 tilhørere. 
 
 
Årsmelding fra Reisekomiteen 2012 
 
Reiser 
Sjælland og Skåne     4. - 8. juni   29 deltagere 
Uforglemmelige Finnmark  21. - 26. august  35 deltagere 
Juletur til historiske Hadeland 5. desember   39 deltagere 
 
 
Årsmelding fra Kunst- og kulturkomiteen 2012 
 
Teater, opera, konsert 
16. februar Oslo konserthus: Vilde Frang Bjærke med venner   9 deltagere 
10. mars Nationaltheatret: Strindberg: Frøken Julie.  11 deltagere 
18. april Det Norske Teatret: Norge-Brasil.   17 deltager 
25. mai  Den Norske Opera og Ballett: Den fjerde nattevakt. 11 deltagere 
25. september Det Norske Teatret: Evita.    43 deltager 
27. oktober Oslo Konserthus: Nordic Tenors   10 deltagere 
18. november  Den Norske Opera og Ballett: Mesteraften.  10 deltagere 
8. desember  Den Norske Opera og Ballett: Flaggermusen. 28 deltagere 
 
Utstillinger, omvisninger 
25. april Moskeen i Åkebergveien    20 deltagere 
10. mai Vigelandsmuseet       6 deltagere 
13. juni Kunstindustrimuseet: Kongelige reiser 1905-2005 24 deltagere 
24. oktober Observatoriet      21 deltagere 
28. november Galleri Wurth      22 deltagere 
 
Kinoforestillinger: 29. februar ”Jernkvinnen”, 28. mars ”The best Exotic Marigold 
Hotel”, 25. april ”Ekstremt høyt & utrolig nært”, 26. september ”Kon-Tiki” (vist to 
ganger) og 28. november ”Skyfall” (James Bond). 
 

 
REGNSKAP 2012 
 
Resultatet for 2012 er 6.643,85 kroner mot budsjettert 3.800 kroner. Egenkapitalen er 
økt fra 275.119,46 kroner til 281.763,31 kroner. Nytt for året er periodisering av 
medlemmers egenandeler (innbetalinger) når deler av kostnadene kommer i 
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påfølgende kalenderår. Dette er gjort for å vise et korrekt over/underskudd i 
årsregnskapet. 
 
Videre vises Reise- og Kunst og kulturkomiteenes beholdninger i banken ved 
årsskiftet som selvstendige beløp på balansearket til PUNR. Disse beløpene kommer i 
tillegg til PUNRs beholdninger i bank og kasse. Styret arbeider med integrering av 
komiteenes regnskaper i PUNRs hovedregnskap. 
 
NB! Vær oppmerksom på at egenkapital og resultat vises med minusfortegn i 
balansen selv om de i realiteten er positive (programteknisk finurlighet). 

 
BUDSJETT 2013 
 
Budsjettet er basert på 750 medlemmer. Det planlegges ni medlemsmøter i plenum, 
som tidligere. Reise- og Kunst og kulturkomiteene planlegger sine virksomheter 
innenfor eksisterende retningslinjer. I tillegg planlegges en oppfølger til ”Europa før 
og nå”, enten i form av en temaforedragsserie eller som separate temaforedrag eller 
begge deler. Vårens foredrag/konsert ”Fra renessanse til modernisme – en reise i 
utviklingen av europeisk kunstmusikk” er et eksempel på et temaforedrag. Styret 
ønsker å vurdere erfaringene fra disse arrangementer som underlag for videreføring. 
 
Styret planlegger igangsetting av en eller flere diskusjonsgrupper med 6-8 personer 
hver om ”Aktuelt tema” der deltakerne får mulighet til å fordype seg i temaer som 
gruppen selv velger. Styret ber medlemmene om å melde til Styret eventuelle ønsker 
om etablering av studie-/diskusjonsgrupper. Vi vil da også gjerne ha forslag til navn 
på personer som kan ta initiativ til etablering av slike grupper. Alle studiegrupper og 
temaforedrag skal være selvfinansierende.  
 
De nye tiltakene som er nevnt ovenfor, forårsaker inntekts- og kostnadsøkninger som 
fremgår av budsjettet for 2013 sammenlignet med budsjett og regnskap 2012, ref. 
spesielt postene 3150 og 6790. I september 2013 er det i tillegg planlagt et større 
arrangement for å markere PUNRs 20-årsjubileum. Dette arrangementet medfører en 
større kostnadsøkning i post 6790 sammenlignet med 2012 og er årsaken til det 
budsjetterte underskudd i driftsresultatet for 2013. Underskuddet dekkes av PUNRs 
egenkapital. Egenkapitalen er nå større enn det PUNR har behov for, og styret ønsker 
å belaste den med kostnader som kan komme alle medlemmer til gode, slik et 
jubileum vil. 

(sign.) 
            Pål Sørensen 
        leder 
 
 
 (sign.)      (sign)          (sign.) 
       Erik Hernes      Olav Romundstad          Gordon Christensen 
         nestleder     kasserer       sekretær 
 
 
 (sign.)     (sign.)          (sign.) 
     Jan K. Kristensen       Eugen Landeide              Tor Arnessen 
        styremedlem         varamedlem               varamedlem 


