
Årsberetning for Pensjonistuniversitetet i Ålesund 
for kalenderåret 2017 

 
Årsmøtet for 2016 ble avholdt 25. februar 2017. Det møtte 11 stemmeberettigede. 
 
Følgende styre ble valgt for 2017: 
 
Leder:    Åshild Nordhus   (for 1 år) 
Styremedlemmer:  Helene Birkeland  (for 2 år)   
    Guri Bjørlo                           (for 2 år) 
                 Sjur Brande                          (ikke på valg) 
    Noralv Breivik   (for 2 år) 
        
Varamedlemmer for 1 år:  1. varamedlem:  Mari Johansen Huse 
    2. varamedlem:  Liv Welle  
 
Valgkomite:   Reidun Haavik  (for 1 år) ikke på valg 
    Terje Hansen   (for 1 år) ikke på valg 
    Sissel Blomvik  (for 2 år) 
Varamedlem for 1 år:  Solfrid Selbervik 
 
Revisor:   Kari Westre                       (for 2 år) 
 
 
Styrets arbeid: 
 
Styret konstituerte seg slik: 
Helene Birkeland (nestleder), Guri Bjørlo (sekretær), Noralv Breivik (studiekoordinator), Sjur Brande 
(kasserer). 
Varamedlemmene har deltatt på styremøtene. 
Redaksjonskomiteen for medlemsbladet og ansvar for hjemmesida på internett har vært Herbert Gartz, Sjur 
Brande og Åshild Nordhus, med Herbert Gartz som hovedansvarlig. 
 
Styret har hatt møter 10. januar, 21. februar, 28. mars, 18. april, 9. mai, 30.mai, 29. august, 19.september,    
17. oktober, 14. november, 28. november. 
Møtet mellom lederne av studiegruppene og styret ble holdt 11. mai. Referat fra dette møtet er tatt inn i 
medlemsbladet for august. 
 
Av aktuelle saker som har vært til drøfting 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 

• Rekruttering og oppfølging av nye medlemmer 

• Navneendring 

• Oppretting av nye studiegrupper 
 
Støtte: Styret har bevilget kr 2.000 til støtte for Ålesund seniorfestival og til Ålesund bibliotek, avd. Spjelkavik, 
«Skrivekurs for pensjonister» kr. 1.000. 
 
 
 



 
Medlemstall 
 
Ved utgangen av 2017 har pensjonistuniversitetet 340 medlemmer. Av disse er ca. 60% kvinner og 40% menn. 
Gjennomsnittsalderen er ca. 76 år. Styret har vedtatt reduksjon i medlemskontingenten for medlemmer som 
kommer til på høsten, slik at de som kommer til i oktober og november bare betaler 1/2 medlemskontingent, 
og de som kommer til i desember betaler ingenting. 
Styret har hatt oppmerksomheten rettet mot verving av nye medlemmer, og bruker medlemsbladene 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 vært holdt 8 temamøter på NTNU Ålesund: 
 

• 26. januar:  Sjur Brande  Overgang til DAB+ radio 

• 30. mars:  Helge Simonnes En Gud for de mange 

• 19. april:  Einar Lunde  Kina i Afrika 

• 31. august:                   Bjørn Jørgensen          Om sine reiser i Nepal 

• 28. september:  Alzheimer dag 

• 26. oktober:  Ruth-Wenche Hebnes-Vinje Om herr og fru Luther 

• 23. november:  Jan Standal              Napoleon fra et medisinsk skråblikk 

•  7. desember:  Julegrøt med kåseri av Aud Farstad 
 
Møtene er åpne for alle. Inngangspenger er kr. 50, som innbefatter lettere servering etter møtet. 
Fremmøtet har vært ca. 50 personer i snitt. Referat fra foredragene er tatt inn i de påfølgende 
medlemsbladene. 
Møtene blir annonsert i Sunnmørsposten. Alle som har e-postadresse får en påminning om møtene dagen 
før. De som ikke har e-post får en påminnelse med SMS. 
Styret har også vedtatt å markedsføre møtene mot aktuelle målgrupper utenfor pensjonistuniversitetet. 
 
Studiegruppene 
Sammensetning av studiegruppene og ledere har endret seg i løpet av året, men ved utgangen av 2017 er 
følgende studiegrupper i arbeid: 
 
Studiegruppe     Gruppeleder 
Bridge                                                           Kirsten Berild 
Byen vår                                                         Inge-Arne Olsbø              
Data A      Herbert Gartz 
Data B      Åshild Fallgren 
Data C      Ole Andreas Devold 
Data D      Per-Arne Vidnes 
Digitalt foto     Reidun Haavik                                          
Engelsk litteratur                                            Henry Norton  
Kino. Moa                                                      Hilde Bjørlo 
Kunst                                                               Mari Johansen Huse 
Kunstmaling     Asbjørn Lade 
Litteratur 1                                                      Liv Holte 
Litteratur 2                                                     Gunnhild Humblen 
Litteratur 3                                                     Liv Ingebrigtsen 
QuoVadis     Sigurd Dypvik 
Samfunnsgruppa    Karl-Johan Skårbrevik 
Spansk 1     Anne Løvold 
Spansk 2                                                          Liv Nakken 



 
Gruppene arbeider godt, og i alt 170 medlemmer er registrert som gruppedeltagere. Noen er også med i flere 
grupper. 
Gruppen Kunstmaling har hatt utstilling under seniorfestivalen. QuoVadis har arrangert turer for sine 
medlemmer. 
En ny gruppe er etablert, Kino Moa. Dette er vært svært vellykket, mange av våre medlemmer har møtt opp 
og sett gode filmer onsdag formiddager på Moa.  
 
Undersøkelse om nytt navn: 
Det ble i årsmøtet for 2016 behandlet forslag om å endre navn på foreningen. Det var ikke et representativt 
antall møtende for å beslutte endring, og det ble vedtatt å undersøke forskjellige aktuelle alternativ. Det ble 
i oktober forelagt samtlige medlemmer tre alternativer. Det kom inn 75 svar, som fordelte seg slik: 
Ålesund senioruniversitet 26 stemmer (35%); Ålesund Seniorakademi 25 (33%); Pensjonistuniversitetet i 
Ålesund 24 (32%).  
Det er 50 stemmer (67%) som ønsker «universitet» som en del av navnet. I forslaget fra siste årsmøte kom 
det ønske om å bruke «senior» fremfor «pensjonist». På denne bakgrunn vil styret til førstkommende årsmøte 
foreslå at foreningen skifter navn til Ålesund Senioruniversitet. 
 
Seniorboligklubben hadde sitt utspring i samfunnsgruppa. Styret i PU har vedtatt at har vedtatt at 
seniorboligklubben kan benytte PU’s medlemsblad og hjemmesider til all kommunikasjon. 
 
Støtte til veiledere: Styret vedtok i 2013 å gi en veilederstøtte på kr. 500 pr semester til datagruppene og 
Digital foto, og kr. 1000 pr semester til studiegruppene i spansk, som har møte hver uke. 
Det er viktig at nye medlemmer kommer med i studiegruppene, og styret har anmodet dem om å finne plass 
til 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 
Styret arrangerte 23.mai tur til Brandal og Kvitneset. Dyktige lokale guider på Ishavsmuseet og Kvitneset bidro 
til at turen ble svært spennende og interessant. Referat ble tatt inn i det påfølgende medlemsbladet. 
Styret arrangerte også tur til Nordfjord-operaen og forestillingen Sildagapet 8.oktober. Et fyldig referat fra 
turen ble tatt inn i medlemsblad nr. 60. 
 
Medlemsbladet og hjemmesidene 
 
Medlemsbladet kommer ut med 5 nummer årlig. Her forsøker vi å holde medlemmene orientert om det som 
skjer i pensjonistuniversitetet. Vi holder nettsiden (www.puiaa.no) oppdatert. Medlemsbladet blir lagt ut på 
disse sidene. Mange har i økende grad gitt uttrykk for at de vil ha bladet bare som epost. Dette sparer oss for 
utgifter til porto og trykking, og styret ser gjerne at mange flere benytter seg av denne muligheten. Men 
medlemsbladet vil fortsatt bli sendt i posten til alle som ønsker det.  
Det nye er at Pensjonistuniversitetet nå også har sin egen Facebookside. 
 
Samarbeid 
Pensjonistuniversitetet i Ålesund er en del av Folkeuniversitetet i Midt-Norge. Slik kommer vi inn under Lov 
om voksenopplæring, som bl.a. gir rett til gratis undervisningslokaler og støtte til studiearbeid. Vi har et svært 
godt samarbeid med NTNU Ålesund, Spjelkavik omsorgssenter, Aspøy seniorsenter, Frivilligsentralen og 
Ålesund bibliotek. Dette er vi svært takknemlig for. 
 
Medlemmenes innsats 
Den viktigste innsatsen for pensjonistuniversitetet er det medlemmene som står for gjennom sitt arbeid i 
studiegruppene og gjennom aktivt engasjement i aktuelle samfunnsspørsmål. Særlig gjelder dette for lederne 
og veilederne i studiegruppene, og styret vil benytte anledningen til å takke dem for denne innsatsen. Uten 
dette frivillige engasjementet ville ikke pensjonistuniversitetet ha kunnet fungere på den gode måten det gjør 
i dag. 

http://www.puiaa.no/


 
Økonomi 
 
Den viktigste inntektskilden for pensjonistuniversitetet er medlemskontingenten. Vi takker også for god støtte 
fra Bilforhandler Brage og Sparebanken Møre, og for bidrag fra Folkeuniversitetet Midt-Norge. 
 
Vi har tidligere benyttet regnskapsprogrammet Mamut og ført regnskapet etter kontantprinsippet. Dette 
programmet ble erstattet av Visma eAccounting, som er et integrert med AutoInvoice i samarbeid med DNB. 
Visma eAccounting er et digitalisert system med nye rutiner og automatisk behandling som vil gjøre arbeidet 
lettere når alt er innarbeidet. Skylagring er effektivt for oss. 
 
Oppretting av bedriftskonto i DNB var et puslespill med mange brikker som ikke var synlige underveis, og det 
var atskillige godkjennelser som skulle behandles av forskjellige instanser, i rett rekkefølge.  
 
Det tredje nye er innføring av AutoInvoice, som gjør det mulig å føre hvert medlems konto automatisk når 
man bruker det personlige KID-nummeret. Dette krever samarbeid mellom DNB og Visma. Det var ikke helt 
enkelt å finne den part som måtte ordne ting som ikke fungerte, når man merket at noe var galt. Visma 
regnskapsprogram er ypperlig i utgangspunktet, men vi erfarer at vi ikke rekker alle medlemmene med 
kontingentfaktura via epost. Arbeidet med dette fortsetter i 2018. Styret ber om forståelse og tålmodighet i 
denne saken.  
 
Styret så seg tjent med å inngå en avtale med KE Regnskap (KE) om føringen av regnskapet. Arbeidet blir da 
delt mellom KE og PU på den måten at KE tar seg av inngående fakturaer, mens PU tar det som har med 
medlemmer å gjøre. Det er 50-60 bilag som da behandles av KE. Bilagene ført av KE kontrolleres av vår egen 
revisor og styreleder. Alt annet går automatisk med elektroniske bilag, ikke i papir. Prosedyrene både i DNB 
og Vismasystemet sørger for kontroll av dette.  
 
Regnskapet for 2017 viser et driftsunderskudd på kr. 5012. Dette skyldes de uventede kostnadene ved 
innføringen av Visma eAccounting. For 2018 blir antatte regnskapskostnader kr. 12.000, og dette gjør at styret 
foreslår å heve kontingenten for å dekke dette, mens øvrige budsjettposter antas være som normalt.               
Pensjonistuniversitetet har god likviditet, og det kan satses videre på eksterne foredragsholdere og drift etter 
samme retningslinjer som hittil. 
 
 
    Ålesund, 10.jan. 2018 
     
 
 
Åshild Nordhus  Helene Birkeland Guri Bjørlo Noralv Breivik  Sjur Brande 
 
  
 
 


