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3. STYRETS ÅRSMELDING FOR 2016
Om Senioruniversitetet i Lillestrøm
Senioruniversitetet i Lillestrøm (SUL) ble stiftet 30. august 1993 under navnet Pensjonistuniversitetet på Nedre Romerike (PUNR). Navnet ble endret på årsmøtet i 2014. SUL har
som formål å bidra til å gjøre pensjonistårene til en verdifull tid ved å avholde møter og tilby
opplevelser og sosialt samvær.
I løpet av de siste fem årene har antall medlemmer økt fra nærmere 700 til 1258 ved
utgangen av 2016. Medlemsmøtene byr på kunstneriske innslag og foredrag av høy faglig
kvalitet om ulike emner. Fra høsten 2012 har det i tillegg blitt arrangert seminarserier.
Virksomheten omfatter videre studiegrupper og kunst-, kultur- og reiseaktiviteter.
SULs virksomhet er basert på frivillig innsats fra medlemmene av foreningens styre og
komiteer. De tillitsvalgte mottar ikke honorar for sitt arbeid, men kan få dekket utgifter etter
regning eller ved et sjablongmessig dekningsbeløp på inntil 1000 kroner pr. år. Medlemmer
og varamedlemmer av styre og komiteer kan maksimalt sitte i det samme organ i seks år
sammenhengende.

Virksomheten i 2016
Styret har avholdt 15 styremøter i 2016 i tillegg til arbeidsmøter for utsendelse av dokumenter 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, økonomi, oppfølging av komiteenes arbeid samt en rekke saker
vedrørende den løpende drift.
Per 31. desember 2016 var det 1258 medlemmer i SUL, en økning på 202 siden forrige
årsskifte. Styret besluttet i april å avvikle ventelisten og ta opp medlemmer etter hvert som
de søker medlemskap. Av praktiske årsaker skjer dette omtrent én gang i måneden. I alt er
258 personer tatt opp og 56 personer blitt avmeldt som medlemmer i 2016.
SUL er svært takknemlig for innsatsen fra Skedsmo Musikk- og kulturskole samt Skedsmo
Seniorkor i forbindelse med kunstneriske innslag på medlemsmøtene. SUL har arrangert 12
medlemsmøter med foredrag i 2016. Siden våren 2015 har ett foredrag hvert semester vært et
aktuelt tema, der foredragsholder ble forespurt på kort varsel. I 2016 var temaene flyktningsituasjonen og forsvarspolitikken.
Sosialt samvær i forbindelse med medlemsmøtene er nå utvidet ved at medlemmer samles
også etter møtene i kafeen Scene5.
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Kunst- og kulturkomiteen og Reisekomiteen leverte et variert program både for våren og
høsten, med gjennomgående god oppslutning. Vårens seminar fra Komiteen for historie,
samfunn og vitenskap tok for seg Norden, mens høstens seminar var viet Kina.
Med utgangspunkt i SUL er det tidligere initiert en diskusjonsgruppe og tre språkgrupper
som alle er aktive og fulltegnet. Nye grupper kan igangsettes ved behov og henvendelse til
styret. Det er ikke kommet til nye grupper i 2016.

Årsmøtet 9. februar 2016
Styreleder Tore Lindholt trakk seg i januar både som leder og styremedlem, og Pål Sørensen
overtok som fungerende leder.
På årsmøtet deltok hele 250 av SULs medlemmer. Dette var nesten alle tilhørerne på dagens
foredrag, og styret mener at et slikt godt fremmøte bidrar positivt til SULs virksomhet.
Årsmøtet ble ledet av Jan Schjatvet.
Valg av leder og styre.
Tore Lorentzen ble valgt til ny leder for ett år.
Det valgte styret konstituerte seg som følger:
Leder:
Tore Lorentzen
Nestleder:
Pål Sørensen
Kasserer:
Tor Arnessen
Sekretær:
Gordon Christensen
Styremedlem:
Harald Fagermoen
Varamedlem:
Gerd Astrid Kvernmo
Varamedlem:
Inger Johanne Mola

ny, valgt for 2 år (til styret)
gjenvalgt for 1 år
ikke på valg
ikke på valg
ny, valgt for 2 år
ny, valgt for 1 år
ny, valgt for 1 år

På slutten av vårsemesteret bad Tor Arnessen seg fritatt for sitt styreverv. Harald Fagermoen
overtok som kasserer og Gerd Astrid Kvernmo som styremedlem. Senere valgte styret, i
samråd med Valgkomiteen, Anne Gunn Sibeko som nytt varamedlem fram til årsmøtet.

Valg av komitémedlemmer, nettredaktør og revisorer:
.

Kunst- og kulturkomiteen:
Marit Kvien, gjenvalgt for 2 år
Inger M. Holmerud, ny, valgt for 2 år
Lut Sercu, ikke på valg
Varamedlem:
Kirsten Toftehagen, gjenvalgt for 1 år
Reisekomiteen:
Anne Marie Barken, ikke på valg
Kjellaug Nystrøm, ny, valgt for 2 år
Brit Thoresen, ny, valgt for 2 år
Varamedlem:
Wenke Andersen, ny, valgt for 1 år
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.

Komité for historie, samfunn og
vitenskap:
Birger Larsen, gjenvalgt for 2 år
Terje Lund, ikke på valg
NN, ny, velges for 2 år (styret fikk
fullmakt til å velge en egnet kandidat)
Varamedlem:
Tor Nakstad, gjenvalgt for 1 år
Nettredaktør:
Eugen Landeide, gjenvalgt for 2 år
Varamann:
Jan Erik Aamillom, gjenvalgt for 1 år
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Revisorer:
Knut Haugen, gjenvalgt for 1 år
Olav Romundstad, ny, valgt for 1 år

Valgkomité (foreslått av styret):
Anne Teigen, gjenvalgt for 1 år
Annemor Berg, ny, valgt for 1 år
Jan K. Kristensen, gjenvalgt for 1 år
.

Medlemsmøter
Medlemsmøtene ble holdt i Lillestrøm Kultursenter. Det har vært fra 150 til 400 tilhørere på
møtene, i snitt 300 tilhørere. Programmet har vært som følger:
Vårprogrammet 2016
12. januar
Steinar Bunæs, Trelastens betydning for utviklingen på Nedre Romerike.
9. februar
Aktuelt tema: Audun Kvale: Flyktningesituasjonen - utfordringer for
kommunene. Foredraget ble etterfulgt av årsmøtet.
8. mars
Henrik Syse, Religion og tro i et internasjonalt perspektiv.
12. april
Kari Ormstad, Barn og eldre som farer ille — om vold, overgrep og
omsorgssvikt i et medisinsk/rettsmedisinsk og samfunnsmessig perspektiv.
26. april
Hilde Henriksen Waage, USA og freden mellom Israel og palestinerne. Et
helt mislykket prosjekt …
10. mai
Bjørn Hansen, Valget i USA – kan republikanerne ta tilbake det hvite hus?
Høstprogrammet 2016
13. september Marie Benedicte Bjørnland, Dagens trusselbilde.
11. oktober Kashif Waqar Faiz, Hjerneslag - symptomer, diagnostikk og behandling.
25. oktober Aktuelt tema: Nils Holme, Krigsforsvar – eller bare vaktstyrker?
Forsvarspolitikken ved et veiskille.
8. november Tor Bukkvoll, Russland – opprustning og stormaktsambisjoner.
22. november Jørn Lier Horst, Om å være krimforfatter og politi.
13. desember Tom Brenne, Om de gamle juleheftene.

Årsmelding fra Kunst- og kulturkomiteen 2016
Følgende aktiviteter har blitt avholdt:
Teater og opera
17. januar
Romerike Symfoniorkester: Nyttårskonserten, 25 billetter
27. januar
Den Norske Opera og Ballett: La Traviata, 21 billetter
17. februar
Oslo Nye Teater: Den glade enke, 21 billetter
11. september Kristina från Duvemåla, 42 billetter
16. november Den Norske Opera og Ballett: Madama Butterfly, 24 billetter
Utstillinger, omvisninger
3. februar
Arcus: Omvisning av akevittproduksjonen, 28 påmeldte hvorav 13 til
smaking
20. april
Galleri Würth: Lunsj og omvisning på utstillingen "Landskap", 33 deltakere
10. oktober Oslo rådhus: Omvisning av kunsten i rådhuset, 21 deltakere
18. oktober Skedsmo gjenvinningsstasjon ROAF: Film og omvisning, 15 påmeldte
Årsmelding 2016
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Årsmelding fra Reisekomiteen 2016
Reisekomiteen gjennomførte 3 turer i 2016:
Bratislava
6. – 10 juni 2016
22 deltakere
Vi fikk bl.a. være med på sightseeing i og rundt Bratislava, utflukt til Banska Stiavnica, en
gammel gruveby som står på UNESCOs verdensarvliste, og dessuten omvisning i slottet
Schönbrunn i Wien.
Lofoten
22. – 26. august 2016
45 deltakere
På Lofotturen bodde vi i Svolvær og besøkte bl.a. Å, Kabelvåg og Henningsvær. Vi fikk
dessuten en tur med Lofotferga til Trollfjorden.
Førjulstur til Hedmark
6. desember 2016
49 deltakere
Vi besøkte Mammuthus, et geologisk informasjonssenter beliggende i Vangsåsen, deretter
det nye Prøysenhuset og avsluttet dagen på Simenstad Gard på Rudshøgda.

Årsmelding fra Komité for historie, samfunn og vitenskap 2016
Seminarene som komiteen arrangerer foregår i Lillestrøm Kultursenter i lokalet Universet.
Det er et godt egnet lokale med tilhørende tekniske fasiliteter og med god serviceassistanse
fra kultursenterets ansatte. Restauranten i kultursenteret er fortsatt en populær møteplass for
seminardeltakerne – særlig i forkant av forelesningene.
Vårens seminar handlet om Norden og Europa, mens temaet for høstens seminar var Kina.
På vårens seminar var det 146 påmeldte, mens det for Kinaseminaret var 179 deltakere.
Dette medførte at vi måtte leie en ”utvidet versjon” av Universet. Dette gir større utgifter til
leie, men dette dekkes godt inn av den store deltakerøkningen. Fremmøtet var på begge
seminarene ca. 80 %. Seminarene gir mulighet for god faglig innsikt og åpne diskusjoner.
Seminaret våren 2017 har tittelen USA/Japan, og det er 184 som ønsker å delta. Våre
forelesere er meget imponert over den store interessen som medlemmene i SUL legger for
dagen.
Programmet i 2016 var følgende:
Norden og Europa:
14. januar: Universitetslektor John Mc Nicol, UiO, Folkene i Norden – hvem er de, og hvor
kommer de fra? Kristningen av Norden.
21. januar: Førsteamanuensis Magne Njåstad, NTNU, Middelalderen – 3 riker og en union
(1050 – 1500). Kalmarunionen.
4. februar: Førsteamanuensis Erik Opsahl, NTNU, Hanseatene – Svartedauden –
reformasjonen.
18. februar: Professor Finn Erhard Johannesen, UiO, Tidlig moderne tid – to nordiske stater
(1500-1814) – krig og fred.
1. mars: Professor Pål Thonstad Sandvik, NTNU, Politisk og økonomisk utvikling i Norden
1814-1939.
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17. mars: Professor May-Brith Ohman Nielsen, Universitetet i Agder, Utfordringene med å
skrive norgeshistorie på en ny måte, med ny kunnskap og for en ny leserkrets.
7. april: Sverre Jervell, diplomat og sikkerhetspolitisk forsker, Norden etter den 2.
verdenskrigen.
21. april: Tidligere utenriksredaktør i Aftenposten Kjell Dragnes, Finland fra 1807 til i dag
(russisk overherredømme, borgerkrig, vinterkrigen og fortsettelseskrigen, etterkrigstid).
Kina:
8. september: Torbjørn Færøvik, forfatter/cand. philol. med kinesisk historie som hovedfelt,
Keisertidens Kina – fra storhet til forfall.
15. september: Torbjørn Færøvik, Kulturkollisjon – da Vesten kom til Kina (1800-tallet).
29. september: Torbjørn Færøvik, Kinas mislykte republikk (1912-1949).
13. oktober: Arne Jon Isachsen, professor ved BI, Folkerepublikken Kina. Tiden under og
etter Mao – fra Mao til Xi.
20. oktober: Halvor Eifring, professor ved UiO, Et poetisk blikk på Kinas historie.
3. november: Elisabeth S. Eide, pensjonert førsteamanuensis fra Nasjonalbiblioteket, Vårt
skjeve blikk på Kina.
10. november: Harald Bøckman, Kinaforsker ved UiO, Kinesisk strategi og identitetsbygging for det 21. århundre.
8. desember: Iselin Stensdal, forsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Klima - og energiutfordringer – utviklingen i Kina.
(På grunn av sykdom, ble denne forelesningen avlyst, men vil i stedet bli holdt 26. januar 2017.)

15. desember: Bjørnar Sverdrup-Thygeson, forsker ved NUPI, Kinas utenriks- og
sikkerhetspolitikk.

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).
Nettredaktør har også jevnlig formidlet informasjon via e-post fra styre og komiteer til medlemmer med e-postadresse. SUL har ikke midler eller kapasitet til å sende slik informasjon
til medlemmer uten e-postadresse. Styret har derfor oppfordret alle medlemmer med tilgang
til e-post om å registrere sin e-postadresse hos SUL. I alt 93% av medlemmene hadde ved
utgangen av 2016 registrert e-postadresse, mot 91% ved utgangen av 2015.

Regnskapsførsel
Regnskapet for SUL føres av Kjell Hauger.

Årsmelding 2016
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4. REGNSKAP MED REVISORBERETNING FOR 2016
Resultatet for SUL/medlemsmøter/administrasjon for 2016 ble et overskudd på kr 35.116
(se vedlegg 1). Økningen i antall medlemmer førte til at samlede inntekter i alt beløp seg til
kr 255.400, en økning på kr 16.900 i forhold til inntektene i 2015.
Utgiftene for SUL/medlemsmøter/administrasjon omfatter i tillegg til kostnader knyttet til
medlemsmøter og drift av Senioruniversitetet, også utgiftsgodtgjørelse til valgte styre- og
komitemedlemmer. Samlede driftskostnader for 2016 beløp seg til kr 222.653, en nedgang
på kr 31.315 fra året før.
Egenkapitalen beløp seg pr. 31. desember 2016 til kr 317.545 mot kr 282.429 ved forrige
årsskifte.
Resultatet for Komiteen for historie, samfunn og vitenskap (HSV) for 2016 ble et overskudd på kr. 29.122, en økning på kr. 25.933 fra året før. Egenkapitalen pr. 31. desember
2016 beløp seg til kr. 40.076 (se vedlegg 2).
Resultatet for Reisekomiteen ble et underskudd på kr. 2.505, mot et overskudd på kr. 516
året før. Egenkapitalen pr. 31. desember 2016 beløp seg til kr. 7.268 (se vedlegg 2).
Resultatet for Kunst- og kulturkomiteen (KK) for 2016 ble et overskudd på kr. 11.325, en
økning på kr. 7.564 fra året før. Egenkapitalen pr. 31. desember 2016 beløp seg til kr.13.194
(se vedlegg 2).
Vedlegg 2 viser også samlede inntekter, utgifter og egenkapital for Senioruniversitetet. I
2016 hadde SUL inntekter i alt på kr. 1.300.972. Av dette var kr 827.429 (64 prosent) deltakerbetaling for reiser i regi av Reisekomiteen. Av driftskostnader på i alt kr 1.230.372 var
kr 827.274 (67 prosent) betaling for reiser som Reisekomiteen arrangerte. Resultatet for alle
aktivitetene i SUL viser et overskudd på kr 73.058, og egenkapitalen pr. 31. desember 2016
for SUL samlet beløp seg til kr 378.084.
Revisorberetningen er vist i vedlegg 3. Revisorberetningen nevner kun tall for
SUL/medlemsmøter/administrasjon. Regnskapstallene for komiteene finnes i vedlegg 2.

5. INNKOMNE FORSLAG
Det er ingen innkomne forslag.

6. BUDSJETT FOR 2017
Budsjettet for SUL/medlemsmøter/administrasjon er basert på 1.250 medlemmer og
uforandret årskontingent. Med et anslag på kr 14.000 i inngangspenger fra ikke-medlemmer
gir dette i sum kr 264.000 i budsjetterte inntekter. Det er lagt opp til å avholde 13 medlemsmøter i 2017, mot 12 i 2016. Det budsjetteres med et driftsresultat på kr -3.000 eksklusive
renteinntekter. Budsjetterte renteinntekter er anslått til kr 3.000, hvilket innebærer at
årsresultatet er budsjettert med å gå i balanse. Budsjettet er vist i vedlegg 4.
Årsmelding 2016
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7. VALG
Valgkomiteens og styrets innstillinger er vist i vedlegg 5.

(sign.)
Tore Lorentzen
leder

(sign.)
Pål Sørensen
nestleder

(sign.)
Gerd Astrid Kvernmo
styremedlem
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(sign)
Harald Fagermoen
kasserer

(sign.)
Gordon Christensen
sekretær

(sign.)
Inger Johanne Mola
varamedlem

(sign.)
Anne Gunn Sibeko
varamedlem
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