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3. STYRETS ÅRSMELDING FOR 2014
Styret har avholdt 10 styremøter i 2014 i tillegg til møter for pakking og utsendelser
av programmer til medlemmene. Styret har drøftet temaer knyttet til utviklingen av
SUL på kort og lang sikt. Styremøtene har for øvrig behandlet saker vedrørende planlegging og gjennomføring av foredrag, oppfølging av komiteenes arbeid samt en
rekke saker vedrørende den løpende drift.
Per 31. desember er vi nå 1000 medlemmer i SUL, en økning på 112 siden forrige
årsmøte. Styret besluttet å begrense antallet medlemmer til 1000 ved utgangen av året
av hensyn til tilgjengelig plass i Stjernesalen der SUL foretrekker å avholde sine
møter.
Vi har hatt mange gode medlemsforedrag og også mange gode kunstneriske innslag
før foredragene. Vi er spesielt takknemlige for innsatsen fra Skedsmo Musikk- og
kulturskole samt Skedsmo Seniorkor. Vi utvidet også SULs tilbud med et ekstra
medlemsforedrag 25. november. Det ble møtt med stor interesse og var godt besøkt,
og styret har besluttet å følge opp dette tilbudet med å utvide ytterligere med flere
ekstra foredrag i 2015.
Sosialt samvær i forbindelse med medlemsmøtene er nå utvidet ved at medlemmer
samles også etter møtene i kafeen/Scene5 til en kaffe og noe godt å bite i. Vi har
forstått at medlemmene setter stor pris på denne muligheten!
Planlegging og gjennomføring av seminarserien om “Europa før og nå” har gått etter
planen, og seminarene våren og høsten var fulltegnet. 115 deltakere er påmeldt til
vårens seminar 2015. Den nye Komité for historie, samfunn og vitenskap ivaretar
dette arbeidet med eget budsjett og regnskap fra 1. januar 2015.
Medlemmene av Kunst- og kulturkomiteen og Reisekomiteen har også utført et solid
arbeid, som det fremgår av denne årsmeldingen, med et meget variert program og
gjennomgående god oppslutning.
En diskusjonsgruppe basert på ”Aktuelt tema” har vist seg å være av stor interesse for
deltakerne.

Årsmøtet 11. februar 2014
På årsmøtet deltok 100 av SULs medlemmer.
Styrets forslag til navneendring fra Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike (PUNR)
til Senioruniversitetet i Lillestrøm (SUL) ble vedtatt med stort flertall. Forslag til
endringer i vedtektene ble vedtatt enstemmig. Endringene oppdaterte vedtektene på
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nytt navn og opprettelsen av Komité for historie, samfunn og vitenskap. Leder Pål
Sørensen ble gjenvalgt for ett år.
Valg av leder og styre.
Det valgte styret konstituerte seg som følger:
Leder:
Pål Sørensen
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Annemor Berg
Olav Romundstad
Gordon Christensen
Jan K. Kristensen
Eugen Landeide
Tor Arnessen

Valgt for 2 år til styret,
gjenvalgt for 1 år som leder
Valgt for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år

Valg av komitémedlemmer, nettredaktør og revisorer:
.

Komité for historie, samfunn og
vitenskap (foreslått av styret):
Else-Mari Kvarberg, ny, valgt for 2 år
Birger Larsen, ny, valgt for 2 år
Terje Lund, ny, valgt for 1 år
Varamedlem:
Pål Sørensen, ny, valgt for 1 år
Kunst- og kulturkomiteen:
Marit Kvien, ny, valgt for 2 år
Kirsti Ekker Larsen, ny, valgt for 2 år
Ingeborg Lynne, ikke på valg
Varamedlem:
Lut Sercu, ny, valgt for 1 år
Revisorer:
Gustav Gustavsen, valgt for 1 år
Wenche R. Wirum, ny, valgt for 1 år

.

Reisekomiteen:
Anne Marie Barken, valgt for 1 år
Erna Slora, ny, valgt for 2 år
Wenche R. Wirum, ny, valgt for 2 år
Varamedlem:
Rønnaug Bogstad, valgt for 1 år
Nettredaktør (nominert av styret):
Eugen Landeide, valgt for 2 år
Varamann:
NN, valgt for 1 år (styret fikk fullmakt
til å finne egnet kandidat)
Valgkomité (nominert av styret):
Erik Hernes, ny, valgt for 1 år
Øivind Helseth, ny, valgt for 1 år
Anne Teigen, ny, valgt for 1 år
.

Medlemsmøter
Medlemsmøtene ble holdt i Lillestrøm kultursenter. Det har vært fra 260 til 440
tilhørere på møtene, i snitt 340 tilhørere. Programmet har vært som følger:
Vårprogrammet 2014
14. januar:
Abid Raja, "Det multikulturelle Norge".
11. februar: Kari Ormstad, "Moderne rettsmedisin, detektivarbeid basert på storting
og småting". Deretter årsmøte.
11. mars:
Øyvind Thorsen, "Helse og humor".
8. april:
Hilde H. Waage, "Brennpunkt Midtøsten".
13. mai:
Frank Aarebrot, "Grunnloven sett utenfra".
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Høstprogrammet 2014
9. september: Thor Gotaas, "Et muntert tilbakeblikk på norsk langrennshistorie".
14. oktober: Ottar Aase, "Hjerteinfarkt – diagnose, behandling og forebygging".
11. november: Knut Storberget, "Det grenseløse Europa".
25. november (ekstraforedrag): Karsten Alnæs, "Fra Napoleonskrigene til året 1814
og grunnloven, med glimt fra den ukjente krigen".
9. desember: Tore Skoglund og Dur & Wold, "Humor, alvor og galgenhumor" – et
foredrag i ord og toner.

Årsmelding fra Kunst- og kulturkomiteen 2014
Teater og opera
29. januar
Den Norske Opera og Ballett: La Boheme.
12. februar
Oslo Nye Teater: Guys and Dolls.
28. mars
Det Norske Teatret: Spelemann på taket.
17. september Lillestrøm Kultursenter:
Skedsmo Amatørteater: Sound og Music.
12. desember Den Norske Opera og Ballett: Romeo og Julie.

12 deltakere
18 deltakere

Utstillinger, omvisninger
23. april
Eidsvoll 1814
3. september Silkeveven og Galleri Kåre Tveter

25 deltakere
25 deltakere

Ekstrakonsert på Skedsmo musikk- og kulturskole
27. mars
W. A. Mozart, en konsertfortelling,
ved Jesper Holmkvist Svenssen

70 deltakere

22 deltakere
11 deltakere
12 deltakere

Kinoforestillinger: Januar ”Hundreåringen som hoppet ut av vinduet og forsvant”,
februar ”Familien”, mars ”Ta meg med” og ”Mandela: Veien til frihet”, april ”Ida”,
august ”Osage County”, september ”Frøken Julie”, oktober ”Familiekaos” og
november ”Chef” og ”En due satt på en gren og funderte over tilværelsen”.

Årsmelding fra Reisekomiteen 2014
Reiser
Barcelona
Gdansk
Julemarked på Maihaugen

2. - 6. juni
21. - 25. september
30. november

44 deltakere
30 deltakere
44 deltakere

Beskrivelser av og bilder fra reisene finnes på SULs hjemmeside.

Årsmelding fra Komité for historie, samfunn og vitenskap 2014
Europa før og nå
Seminarene om ”Europa før og nå” ble holdt i Samfundet, Lillestrøm. Deltakerantallet
på Europa 3 – Tyskland var 80, mens deltakerantallet på Europa 4 – Russland var 95.
Fremmøte var på begge seminarene ca. 80 %. Seminarene gir mulighet for god faglig
innsikt og åpne diskusjoner. Som følge av den store interessen er det besluttet å
Årsmelding 2014
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videreføre seminarene i 2015. Det er 115 påmeldte til Europa 5 – Storbritannia våren
2015. Fra januar 2015 vil seminaret bli flyttet til Lillestrøm Kultursenter (Universet).
Programmet i 2014 var følgende:
Europa 3 – Tyskland
9. januar 2014
Professor Heinz-Peter Prell, Ilos, Universitetet i Oslo, "Det tyske folk, det tyske
språket og dets utvikling."
16. januar 2014
Førsteamanuensis Erik Opsahl, Høyskolen i Vestfold, "Hovedtrekkene i tysk middelalderhistorie med særlig vekt på Hansatiden."
30 januar 2014 (ekstraforedrag)
Førsteamanuensis Elisabetta Cassina Wolff, Universitetet i Oslo, "Politikk 'made in
Italy': Berlusconis epoke."
6. februar 2014
Pensj. universitetslektor Signe Bøhn, Universitetet i Oslo, "1871-1914. Samling av
Tyskland og økonomisk oppsving."
20. februar 2014
Pensj. universitetslektor Signe Bøhn, Universitetet i Oslo, "1918-1933. Tyskland
alene skyldig. Den første verdenskrigs forbannelse over Tyskland."
6. mars 2014
Statsviter Dag Einar Thorsen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, "Forbundsrepublikken Tysklands politiske system og historie i et nøtteskall, 1949-2014."
20. mars 2014
Førsteamanuensis Dag Einar Thorsen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, "Veien fra
Weimar til Auschwitz og videre til Pankow. Totalitære ideologier i Tyskland, 19181990."
3. april 2014
Professor Thomas Sirges, Ilos, Universitetet i Oslo, “Tyskland og Europa i dag”.
Europa 4 – Russland
2. oktober 2014
Pensj. seniorforsker Anders Kjølberg, "Vikingenes Russland."
9. oktober 2014
Pensj. seniorforsker Anders Kjølberg, "Mongolåket og dets konsekvenser."
23. oktober 2014
Professor Pål Kolstø, Universitetet i Oslo, "Den russisk-ortodokse kirke, dens rolle i
russisk historie og i russiske samfunn i dag."
30. oktober 2014 (ekstraforedrag)
Pensj. seniorforsker Anders Kjølberg, "Ukraina – historisk bakgrunn og situasjonen i
dag."
13. november 2014
Cand. mag. Erik Holtedahl, International Trade Advisors AS, Oslo, "Plan og marked i
russisk økonomi."
27. november 2014
Tidl. utenriksred. Kjell Dragnes, Aftenposten, "Putins Russland med historien på
lasset."
4. desember 2014
Førsteamanuensis Geir Flikke, Universitetet i Oslo, "Stor-Russland blir skapt – hvem
er russerne?"
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11. desember 2014
Tidl. utenriksred. Kjell Dragnes, Aftenposten, " Fra supermakt til stormakt og konsekvenser for Norge."

Bruk av internett og e-post
Informasjon om medlemsmøter, kunst- og kulturtilbud, tilbud om reiser, seminarer og
andre saker er jevnlig blitt lagt ut på Senioruniversitetets nettsider (www.sul.u3a.no).
Styret og komiteer har også jevnlig sendt ut slik informasjonen til medlemmer med epostadresse.
Styret og komiteene har ikke kapasitet og midler til å sende medlemmer uten e-postadresse den omfattende informasjon og de påminnelser som kan sendes til medlemmer med e-post. Styret har derfor oppfordret alle medlemmer med tilgang til e-post
om å registrere sin e-postadresse hos SUL. I alt 87 % av medlemmene hadde ved årsskiftet registrert sin e-postadresse.

4. REGNSKAP MED REVISORBERETNING FOR 2014
Resultatet for 2014 er et overskudd på 23 635 kr. Dette er 16 135 kr høyere enn
budsjettert og skyldes i hovedsak økningen i antall medlemmer i SUL. Driften har
forøvrig stort sett fulgt de oppsatte planer. Økte inntekter har gitt mulighet for noe
økte utgifter, i hovedsak i forbindelse med et ekstra medlemsforedrag og et spesielt
program i desembermøtet.
Egenandeler fra medlemmene (post 3150) er deltakeravgift for diverse seminarer.
Regnskapet er vist i vedlegg 1 a og b. Revisorberetningen er vist i vedlegg 2.

5. INNKOMNE FORSLAG
Ingen innkomne forslag.

6. BUDSJETT FOR 2015
Budsjettet er basert på 1000 medlemmer. Dette er en økning på 112 medlemmer som
gir rom for å utvide SULs virksomhet fra og med 2015. Det planlegges derfor å øke
antallet medlemsmøter fra ni til 13, hvilket innebærer en økning på 44 %. Utgiftsbudsjettet må økes betydelig som følge av dette. Vi har også satt av 15 000 kr i ekstra
midler ut over dette som vil komme medlemmene til gode i 2015 uten at vi per i dag
har definert nøyaktig på hvilken måte. Det kan være et ekstra foredrag (for eksempel
Aktuelt tema på kort varsel) eller annet. . Disse ekstra midlene er innarbeidet i postene
6300, 6790 og 6830. I posten 6830 ligger også de 5000 kr som ble gitt som gave til
Røde Kors i januar.
Vesentlige endringer i budsjettet sammenlignet med regnskapet for 2014 er:
• Egenandeler til seminarene samt tilhørende lokalleie bortfaller.
Årsmelding 2014
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•

Honorar til foredragsholdere for seminarene bortfaller også, mens honorarer til
foredragsholdere i medlemsmøtene øker som følge av 44 % flere foredrag.

Konsekvensen av disse planer er at vi budsjetterer med et underskudd på 16 700 kr for
2015, og dette dekkes inn av vår betydelige egenkapital.
Kunst- og kulturkomiteen og Reisekomiteen planlegger sine virksomheter innenfor
eksisterende retningslinjer og med separate budsjetter. I tillegg videreføres seminarene ”Europa før og nå” både vår og høst i regi av Komiteen for historie, samfunn
og vitenskap. Denne komiteen har nå fått ansvar for sitt eget budsjett og regnskap fra
1. januar 2015. Budsjettet for 2015 for SUL omfatter derfor ikke denne komiteens
budsjett slik som i 2014 da seminarene inngikk som del av SULs budsjett. Denne
endring forklarer mange av de store forskjellene mellom 2014-regnskapet og
budsjettet for 2015.
Minikonsertene ved Skedsmo Musikkskole videreføres i regi av Kunst- og kulturkomiteen.
Styret ser gjerne at flere studiegrupper etableres, både for diskusjonstemaer, litteratur,
språk, data og annet som våre medlemmer kan være interessert i. For å komme i gang
trenger vi ildsjeler som kan ta et initiativ. Gi beskjed til styret! Styret vil bidra med
praktisk og økonomisk starthjelp. Alle studiegrupper skal være selvfinansierende.
Årskontingenten på 200 kr per medlem forblir uendret. Fra og med 2015 blir det igjen
utstedt medlemskort.
Tallene i budsjettet er satt opp etter samme retningslinjer som for 2014. Budsjettet er
vist i vedlegg 3.

7. VALG
Valgkomiteens og styrets innstillinger er vist i vedlegg 4.

(sign.)
Pål Sørensen
leder

(sign.)
Annemor Berg
nestleder

(sign.)
Jan K. Kristensen
styremedlem
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(sign)
Olav Romundstad
kasserer

(sign.)
Gordon Christensen
sekretær

(sign.)
Eugen Landeide
varamedlem

(sign.)
Tor Arnessen
varamedlem
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