
Nummereringen av avsnittene nedenfor refererer til dagsorden for årsmøtet 2018. 

 

 

3. STYRETS ÅRSMELDING FOR 2017 

 

 

Om Senioruniversitetet i Lillestrøm 

 

Senioruniversitetet i Lillestrøm (SUL) ble stiftet 30. august 1993 under navnet Pensjonist-

universitetet 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 medlemsmøter og 

tilby opplevelser og sosialt samvær. 

 

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 

også 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. Medlemmer og varamedlemmer av styre 

og komiteer kan maksimalt sitte i det samme organ i seks år sammenhengende. 

 

 

Virksomheten i 2017 

 

Styret har avholdt 16 styremøter i 2017 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 saker vedrørende den løpende drift. 

Nettredaktør møter på alle styremøter. 

 

Per 31. desember 2017 var det 1329 medlemmer i SUL, en økning på 71 siden forrige 

årsskifte. Styret tar opp medlemmer etter hvert som det søkes om medlemskap. 

 

SUL samarbeider godt med Skedsmo Musikk- og kulturskole i forbindelse med kunstneriske 

innslag på medlemsmøtene. SUL arrangerte 13 medlemsmøter med foredrag i 2017. Siden 

våren 2015 har ett foredrag hvert semester vært satt opp med et aktuelt tema, der 

foredragsholder ble forespurt på kort varsel. I 2017 var temaene «Brexit» og 

«Klimaendringer». 

 

I samarbeid med Scene 5 inviteres medlemmene til sosialt samvær i kafeen før og etter 

medlemsmøtene.  

 

 

 

 

 

 

 



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 omhandlet USA og Japan, mens høstens seminar var viet Afrika. 

 

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 2017. 

 

Årsmøtet 7. februar 2017  

 

På årsmøtet deltok 140 av SULs medlemmer.  

Møtet ble ledet av Jan Schjatvet 

 

Tillitsvalgte 

 

Etter årsmøtet og intern konstituering har SUL hatt følgende tillitsvalgte: 

 

Styret 

Leder:   Tore Lorentzen 

Nestleder  Gerd Astrid Kvernmo  

Kasserer:  Harald Fagermoen 

Sekretær:  Harold Misund 

Styremedlem:  Anne Gunn Sibeko 

Varamedlem:  Jan Erik Aamillom 

Varamedlem:  Mary Lyford 

 

Nettredaktør:  Eugen Landeide 

Vara-nettredaktør: Jan Erik Aamillom 

 

Kunst- og kulturkomiteen 

Leder:   Inger Margrethe Holmerud 

Medlem:  Marit Kvien 

Medlem:  Mona Dovland 

Varamedlem:  Turid Abelseth 

 

Reisekomiteen 

Leder:   Brit Toresen 

Medlem:  Kjellaug Nystrøm 

Medlem:  Anne Marie Barken 

Varamedlem:  Wenke Andersen 

 

Komité for historie, samfunn og vitenskap 

Leder:    Birger Larsen 

Medlem:  Terje Lund 

Medlem:  Gordon Christensen 

Varamedlem:  Tor Nakstad 

 

Revisorer 

Knut Haugen 

Olav Rommundstad 



 

Valgkomite  

Annemor Berg 

Jan K. Kristensen 

Pål Sørensen 

 

Medlemsmøter, seminarer, reiser og kulturelle arrangementer 

 

Medlemsmøter 

Styret er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av medlemsmøtene. Alle 

medlemsmøtene ble holdt i Lillestrøm Kultursenter. Både Stjernesalen og Teatersalen er blitt 

benyttet. Det har vært fra 150 til 440 tilhørere på møtene, i snitt ca. 300 tilhørere.  

 

Vårprogrammet 2017 

10. januar Cecilie Mauritzen: «Om å gi havet en stemme» 

24. januar Jan Erik Holst: «Nordiske kortfilmperler» 

7. februar Øyvind Daaland Lesjø: «Boliger, arbeidsplasser og transport i Lillestrøm»

  

28. februar Stig Nyengen: «En biltur gjennom fem verdensdeler»  

14. mars Aktuelt tema: Per Edgar Kokkvold: «Brexit» 

4. april Per Egil Hegge: «Norsk – ett av verdens vanskeligste, mest nyanserte og mest 

presise språk» 

9. mai: Tommy Sørbø: «Kunst og rus – to gode følgesvenner»  

 

Høstprogrammet 2017 

19. september  Lars Otto Ullereng: «Fra nedlagt kino til blomstrende kulturtilbud» 

10. oktober  Kjell Aasum: «Postkort fra Romerike» 

24. oktober  Aktuelt tema: Jon Smits: «Klimaforandringer i vår tid og hvilke konsekvenser 

det har og kan få for Norge» 

14. november Arne Jørgen Olafsen: «Endringer i politiet – hva betyr endringene for meg?» 

28. november Sirpa Nyberg: «Finland 100 år» 

12. desember  Bjørn Birch: «Teater og teaterliv» 

 

Matiné 

27. november Musikalsk matiné om Edit Piafs liv og karriere – i samarbeid med Kunst- og 

kulturkomitéen og Lillestrøm Kultursenter.  

 

Seminarer 

Komité for historie, samfunn og vitenskap (HSV) arrangerer hver vår og høst en seminarserie 

med eget tema. Interessen for seminarene er stor. Det var høsten 2017 i alt 190 påmeldte, og 

ca. 80 prosent møter opp på forelesningene. Foreleserne holder høy kvalitet, og seminarene 

gir god faglig innsikt og åpner for interessante diskusjoner. 

 

Vårseminaret 2017 – Tema USA og Japan 

12. januar Ole O.Moen: «Amerikanismen – en spesiell nasjonalideologi»  

19. januar Ole O. Moen: «Det amerikanske politiske system» 

26. januar Iselin Stendal: «Klima- og energiutfordringer i Kina» (utsatt fra høsten 2016) 

9. februar Ole O. Moen: «USA – supermakt i dyp demokratisk krise?» 

16. februar Hallvard Notaker: «Amerikansk valgkamp – image, penger og moderne 

politikk» 



27. februar Hallvard Notaker: «Hvor går USA?» 

9. mars Eivind Lande: «Japan fram til 1867» 

23. mars Eivind Lande: «Japan fra 1867 til 1945» 

6. april Eivind Lande: «Japan etter 1945» 

27. april: Kjell Dragnes: «Forholdet til Kina vedrørende Sør-Kinahavet og til Russland 

vedrørende Kurilene og Sakharin» 

 

Høstseminaret 2017 – Tema Afrika 

7. september Jarle Simensen: «Afrikas historie frem til middelalderen» 

21. september Therese Tjeldflaat: «Slavehandel» 

28. september Jarle Simensen: «Kolonisering» 

12. oktober Morten Bøås: «Avkolonisering og frigjøringskamp» 

19. oktober Jon Vea: «Selvstendighet – konflikt og krig» 

2. november Morten Bøås: «Selvstendighet – konflikt og krig» 

16. november Jon Vea: «Økonomisk og sosial utvikling etter avkolonisering» 

6. desember Kjell Roland: «Økonomisk og sosial utvikling etter avkolonisering» 

14. desember Ketil F. Hansen: «Hva med fremtiden?» 

 

Kunst- og kulturarrangementer 

Kunst- og Kulturkomiteen (KK) tilbyr medlemmene i SUL billetter til konserter, 

teaterforestillinger og omvisninger. Antall deltakere varierer, slik at det kan være vanskelig å 

planlegge omfanget av tilbudet. Komiteen vil legge vekt på å legge arrangementene til 

perioder der SUL er i gang med sine øvrige tilbud. 

 

Januar  Nyttårskonsert med Romerike symfoniorkester i Lillestrøm Kultursenter 

 (21 deltakere) 

Januar  Konsert med Knut Anders Sørum fra Stjernekamp i Lillestrøm Kulturhus 

 (13 deltakere) 

Mars  Teaterforestilling «Etterlyst Jesus» med Bjørn Eidsvåg på Det norske teater  

  (20 deltakere) 

Juni  Besøk på Det kongelige slott, 2 arrangementer (60 deltakere) 

August  Omvisning på Flysamlingen på Gardermoen (18 deltakere) 

September Omvisning i Operahuset (17 deltakere) 

November Lørdagskonsert «Musikkens krumspring på 30-tallet» i Operaen  

(23 deltakere) 

 

Reiser 

Reisekomitéen inviterer medlemmene til å delta på korte og lengre turer. Turene 

gjennomføres vanligvis i samarbeid med kjente reiseselskaper som står for den tekniske 

gjennomføringen. 

 

6. - 11. juni Stavanger (45 deltakere) 

Turen gikk med buss fra Lillestrøm via Risør, Kristiansand, Lista og Jæren til 

Stavanger. Videre med båt til Lysebotn, over fjellet til Hovden i Setesdal og 

tilbake til Lillestrøm. På turen var det besøk bl.a. på Lista fyr, «Det 

amerikanske Lista», «Flor og Fjære» på øya Sør-Hidle og Utstein Kloster på 

Mosterøy. 

 

 

 



28. august - 1. september Røros (23 deltakere) 

Turen gikk med buss via Elverum og Østerdalen til Røros, med besøk bl.a. på 

Røros kirke og Olavsgruva. Det var tur til Selbu med båttur på Selbusjøen og 

besøk ved Norsk Radio- og Fjernsynmuseum. Turen hjem gikk via Folldal, 

Venabygdsfjellet og Gudbrandsdalen. 

 

6. desember Østfold (47 deltakere) 

Turen gikk først til Soli Brug i Greåker, videre til gamlebyen i Fredrikstad 

hvor det var guidet tur med «tjenestejenta Marta». Dagen ble avsluttet på 

Geiteberg Kulturbruk med en bedre middag.  

   

 

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. Styret oppfordrer alle medlemmer med tilgang til e-post om å 

registrere sin e-postadresse hos SUL. I alt 95% av medlemmene hadde ved utgangen av 2017 

registrert e-postadresse, mot 93% ved utgangen av 2016. 

 

Økonomi 
 

Økonomien i SUL er god. Styret foreslår at medlemskontingenten holdes uforandret, og at 

overskuddet for 2017 på kroner 28.887,18 tillegges egenkapitalen. 

 

 

 

Skedsmo 18. januar 2018 

 

(sign.) 

          Tore Lorentzen 

       leder 

 

 

 (sign.)      (sign)             (sign.) 

  Gerd Astrid Kvernmo            Harald Fagermoen              Harold Misund 

         nestleder     kasserer         sekretær 

 

 

 (sign.)     (sign.)            (sign.) 

Anne Gunn Sibeko           Mary Lyford           Jan Erik Aamillom 

       styremedlem         varamedlem                 varamedlem 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. REGNSKAP MED REVISORBERETNING FOR 2017 

 
Regnskapet fremgår av Vedlegg 4a og Vedlegg 4b (balanse), og revisorberetningen er vist i 

Vedlegg 4c. 

 

Regnskapet for 2017 omfatter all aktivitet i SUL, - både for medlemsmøter, HSV- komiteen, 

Reisekomiteen og KK-komiteen. Utgiftsgodtgjørelsene til komitemedlemmene er inntatt i 

SULs regnskap for medlemsmøter. 

 

Resultatregnskapet for 2017 viser et samlet overskudd for SUL på kr 28.887, inkludert 

renteinntekter. Inntektene fra medlemskontingent, inngangsbetaling og deltakerbetaling var på 

kr. 1.314.231, og var kr. 13.259 høyere enn i 2016. Utgiftene var på kr. 1.287.749, som var kr. 

57.377 høyere enn i 2016. 

 

Regnskapet viser at Reisekomiteen står for ca. 60 prosent av SULs regnskapsførte inntekter 

og utgifter. Økt medlemstall i SUL og høyt antall deltakere på HSV-seminarene gjorde at 

inntekten gikk opp med kr. 40.100 fra 2016 til 2017. Billettinntektene fra Piaf-forestillingen 

var på kr. 40.500, mens utgiftene til forestillingen er regnskapsført med kr. 68.200. 

 

Egenkapitalen beløp seg pr. 31. desember 2017 til kr 398.321,68. 

 

Regnskap for medlemsmøter og komiteene viser følgende tall for resultat i 2016 0g 2017: 

 
2016 2017 

Medlemsmøter 35 116,07 -4 678,42 

HSV-komiteen 29 122,84 33 680,66 

Reisekomiteen - 2 505,88 -2 815,84 

KK-komiteen 11 325,60 2 930,90 

SUM            73 058,63            28 887,18 

 

 

 

5. INNKOMNE FORSLAG  
 

Det er ingen innkomne forslag. 

 

 

6. BUDSJETT FOR 2018 

 

Budsjettet er vist i Vedlegg 6. 

 

Budsjettet er basert på 1.300 medlemmer og uforandret årskontingent. Med et anslag på      kr 

5.000 i inngangspenger fra ikke-medlemmer gir dette i sum kr 265.000 i budsjetterte inntekter 

for medlemsmøtene. Det er lagt opp til å avholde 13 medlemsmøter i 2018, samme antall som 

i 2017. Det er budsjettert med et positivt resultat på kr 11.400.  

 



Aktiviteten i HSV er forutsatt å være på samme nivå som i 2017. Basert på 190 

seminardeltakere og uendret deltakeravgift, er budsjettet satt opp med et positivt resultat på kr 

25.000. 

 

Det forutsettes at aktiviteten i Reisekomiteen og KK-komiteen skal gå i balanse. Budsjett for 

disse er derfor ikke tatt inn i SULs samlede budsjett. 

 

For SUL samlet er det for 2018 budsjettert med et positivt resultat på kr 36.400, inklusiv 

renteinntekter. 

 

 

 

7. VALG  
 

Valgkomiteens og styrets innstillinger er vist i vedlegg 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


