
  

 
 

 

 

Årsberetning for Pensjonistuniversitetet i Ålesund  

for kalenderåret 2015 
 

Årsmøtet for 2014 ble avholdt 26.februar 2015. Det møtte 22 stemmeberettigede. 

 

Følgende styre ble valgt for 2015:     Leder:Åshild Nordhus (for 1 år) 

Styremedlemmer: 

Herbert Gartz   (for 2 år) 

Liv Welle   (for 2 år)  

Noralv Breivik  (for 2 år)  

Sjur Brande   (ikke på valg)                            

 

 Varamedlemmer for 1 år: 1. varamedlem:  Helene Birkeland 

           2. varamedlem:  Asbjørn Lade 

 Valgkomite:  

Torunn Eriksen   (for 2 år)  

Terje Hansen    (ikke på valg) 

Liv Ingebrigtsen   (ikke på valg)  

Varamedlem: Reidun Haavik (for 2 år) 

 

 Revisor:    Beate Lindseth (for 2 år, men erstattet tidlig av Alfred Angelfoss)   

 

Styrets arbeid 
 Styret konstituerte seg slik:  

Herbert Gartz (nestleder); Liv Welle (sekretær); Sjur Brande (kasserer); Noralv Breivik 

(studiekoordinator). Varamedlemmene har deltatt på styremøtene. 

 Redaksjonskomiteen for medlemsbladet og ansvar for hjemmesida på internett har vært Sjur 

Brande, Lars Olausen, Herbert Gartz og Åshild Nordhus, med Herbert Gartz som 

hovedansvarlig. 

 

 Styret har hatt møter 27. januar, 24. februar, 24. mars, 28. april, 26. mai, 25. august, 22. 

september, 27. oktober, 24. november og 8. desember.  

Møtet mellom lederne av studiegruppene og styret ble avviklet 23. april. Referat fra dette 

møtet er tatt inn i medlemsbladet for august 2015.  

 

Av aktuelle saker som har vært til behandling i styret kan nevnes: 

 Saker til årsmøtet 

 Kontinuerlig rapportering om økonomisk status 

 Drøfting av aktuelle temamøter og gjennomføring av disse 

 Kontinuerlig informasjon og drøfting av studiearbeidet 

 Publisering og innhold i medlemsbladet  

 Resultat av initiativ fra Pensjonistuniversitetet om dannelse av Seniorboligklubben 

 Rekruttering og oppfølging av nye medlemmer 

 Kurs i nettbankbruk 
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Følgende hjelpemidler er gjennom flere år kjøpt inn av Pensjonistuniversitetet og er til 

disposisjon for studiegruppene: 

 

Projektor:  BenQ MP525P 

Projektor:  Acer P7280 

Printer:  Canon Pro4000MkII 

DVD:   Sony BDP S1200 

TV:   Salora LED 39ST 

Printer:  Epson SX218 

PC:   HP ProBook 6545b 

 

Styret har bevilget 2.000 kr til støtte for Ålesund seniorfestival. 

 

Nettsidene for Pensjonistuniversitetet driftes av selskapet Digikom og er tidligere blitt sterkt 

subsidiert av Sunnmørsposten. Dette opphørte i 2013. Etter å ha undersøkt andre alternativer 

har styret funnet det mest hensiktsmessige å forlenge avtalen med Digikom, som vi har meget 

god erfaring med.  

 

Medlemstall 
Ved utgangen av 2015 har Pensjonistuniversitetet i Ålesund i alt 335 medlemmer.  Av disse er 

ca. 40% menn og 60% kvinner. Gjennomsnittsalderen er ca. 76 år. Styret har drøftet 

reduksjon i medlemskontingenten for medlemmer som kommer til på høsten, og vedtatt at 

medlemmer som kommer til i oktober og november bare skal betale ½ medlemskontingent. 

Medlemmer som kommer til i desember betaler ingenting. Styret har hatt oppmerksomheten 

rettet mot verving av nye medlemmer og prøvd å bruke medlemsbladet aktivt til dette. Den 

viktigste rekrutteringen er det likevel medlemmene som står for gjennom kontakt med venner 

og kjente som blir pensjonister.  

 

Temamøter 
Det har i alt vært holdt 8 temamøter på Høgskolen i Ålesund::  

 

 29. januar: Jan Johansen:  Sildeeventyret på 1950-tallet 

 26. mars: Tove Steinbo:   Hvordan fargene påvirker oss 

 30. april:  Gunnar Myklebust:   Pelsfangst og vågemot 

 27. august: Peder Nedregaard:  Spjelkavika før og nå 

 24. september:    Alzheimerdag  

 29. oktober: Arne Knutsen:  Handelshusa i Ålesund 

 26. november: Prof. Terje. P. Hagen: Kommunereformen  

 10. desember: Julegrøt med foredrag av Britt Walle Ekroll 

 

Møtene er åpne for alle. Inngangspengene har vært kr. 50, som innbefatter lettere servering 

etter møtet. Frammøtet har i snitt vært 52 personer. Fyldig referat fra foredragene er tatt inn i 

de påfølgende medlemsbladene.  

 

Møtene blir annonsert i Sunnmørsposten. Styret har videreført en ordning der alle som har 

epost adresse får en påminning om møtene dagen før. De som ikke har epost får påminning 

med SMS. Styret har også vedtatt å markedsføre møtene mot aktuelle målgrupper utenfor 

Pensjonistuniversitetet.   
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Studiegruppene 
 

Sammensetning av studiegruppene og ledere har endret seg i løpet av året, men ved utgangen 

av 2015 er det følgende studiegrupper i arbeid: 

 

      Gruppeleder 

Litteratur 2:     Gunhild Humblen 

Litteratur 3:     Liv Ingebrigtsen 

Litteratur 4:    Liv Holte 

Engelsk litteratur:   Henry Norton 

Data A (tidl.grunnkurs):  Frøydis Flem  

Data B (tidl.nybegynnere):  Åshild Fallgren 

Data C (tidl.viderekomne):   Ole Andreas Devold 

Digital foto:    Reidun Haavik 

Helse og velvære   Elisabeth Bondevik 

Kunstmaling:    Asbjørn Lade 

Kunst:     Astrid Hatlø 

Byen vår:    Arne Edvardsen 

Samfunnsgruppe:   Oddny Heen 

Spansk:                           Anne Løvold 

 

Gruppene arbeider godt og i alt 170 medlemmer er registrerte som gruppedeltagere. Noen er 

også med i flere grupper. 

Gruppen Kunstmaling har hatt utstilling under seniorfestivalen, Quo Vadis har arrangert turer 

for sine medlemmer. 

Gruppene Kommunen vår og Samfunnsgruppen er slått sammen til en gruppe, til Samfunns-

gruppen, med Oddny Heen som gruppeleder. 

 

Seniorboligklubben hadde sitt utspring i Samfunnsgruppen. Styret i PU vedtok 25.6.2015 at 

Seniorboligklubben kan benytte PU’s medlemsblad og hjemmesider til all kommunikasjon. 

 

Styret har i møte 10. desember 2013 vedtatt å gi en støtte til instruktører på kr. 500 pr. 

semester til datagruppene og digital foto, og kr. 1.000 pr semester til studiegruppe i spansk, 

som har møte hver uke. 

 

Det er viktig at nye medlemmer kommer med i studiegruppene, og styret har anmodet 

studiegruppene om å finne plass til alle nye medlemmer. Dersom gruppene blir for store bør 

en forsøke å dele disse i to.  Gjennom medlemsbladet har styret invitert til dannelse av nye 

studiegrupper. 

 

Turer for medlemmene. 

I samarbeid med studiegruppa Quo Vadis ble det 28.mai arrangert en tur til Kavlimuseet i 

Eresfjord med innlagt besøk på Nesset prestegård. Omtale er tatt inn i medlemsbladet for 

august. 

Quo Vadis arrangerte også tur til Nordfjord-operaen og forestillingen ”Maskeballet» 8- 9. 

oktober med 52 deltakere. Fyldig referat i medlemsblad 51. 

 

Medlemsbladet og hjemmesidene 

Medlemsbladet kommer ut med 5 nummer årlig. Gjennom medlemsbladet forsøker vi å holde 

medlemmene orientert om det som foregår i Pensjonistuniversitetet. Vi forsøker også å holde 
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hjemmesidene på internett (www.puiaa.no) oppdatert. Medlemsbladet blir lagt ut på denne 

siden.  

Medlemsbladet blir sendt ut til alle medlemmene i posten. Medlemmene har i økende grad gitt 

uttrykk for at de i stedet vil ha bladet tilsendt bare som epost. Dette vil spare Pensjonist-

universitetet for utgifter til porto og trykking, og styret ser gjerne at så mange som mulig av 

medlemmene går over til en slik ordning. Styret vil fortsette å sende medlemsbladet i posten 

til alle som ønsker det. 

 

Samarbeid 
Pensjonistuniversitetet i Ålesund er en del av Folkeuniversitetet Midt Norge. Dette gjør at vi 

kommer inn under Lov om voksenopplæring som bl.a. gir rett til gratis undervisningslokaler 

og støtte til studiearbeid. Vi får gratis lokaler ved Høgskolen i Ålesund, som vi har et godt 

samarbeid med. Vi har et veldig godt samarbeid med Spjelkavik omsorgssenter, Aspøy 

seniorsenter, Frivilligsentralen og Ålesund bibliotek når det gjelder lokaler til studiegruppene. 

 

Medlemmenes innsats 
 

Den viktigste innsatsen for Pensjonistuniversitetet er det medlemmene som står for gjennom 

sitt arbeid i studiegruppene og i andre sammenhenger gjennom aktivt engasjement i aktuelle 

samfunnsspørsmål. Særlig gjelder dette lederne for studiegruppene, og styret vil benytte 

denne anledningen til å takke dem for denne innsatsen. Uten dette engasjementet ville ikke 

Pensjonistuniversitetet kunnet fungere på den gode måten det gjør i dag. Andre medlemmer 

gjør en betydelig innsats, blant annet i forbindelse med utvikling av eldreomsorgen i 

kommunen.  

 

Økonomi 
Den viktigste inntektskilden for Pensjonistuniversitetet er medlemskontingenten på 300 kr. Vi 

er takknemlig for god støtte fra bilforhandleren Brage og Sparebanken Møre og bidrag fra 

Folkeuniversitetet Midt Norge. 

 

Bruk av egen PC og program for regnskapsførsel og medlemsregistrering har lettet regnskaps-

arbeidet vesentlig, men det er fremdeles mye ekstra arbeid knyttet til innkreving av 

medlemskontingent, purring på denne og registrering av adresseforandringer. Vi håper at 

medlemmene kan bidra til at dette ekstraarbeidet blir redusert ved at alle selv melder fra om 

adresseendring og lignende.  

Styret la i budsjettet opp til balanse i driften i 2015. Regnskapet viser et driftsoverskudd på kr. 

12.600. Av praktiske grunner mottas ikke fakturaer for tilstelningen i desember og 

omkostninger forbundet med medlemsbladet for desember, i alt ca. kr. 19.000. Kostnadene 

samlet er omtrent det samme hvert år, og føres derfor i påfølgende års regnskap. Regnskap og 

revisjon kan dermed avsluttes tidligere. Reservefondet er tilført ca. 3.050 fra overskudd etter 

turer arrangert i samarbeid med Quo Vadis.  

Pensjonistuniversitetet har god likviditet, og det kan satses videre på eksterne foredrags-

holdere og drift etter samme retningslinjer som hittil. 

 

Ålesund, 12.januar 2016 

                                                          

 

http://www.puiaa.no/

