
Årsberetning for Pensjonistuniversitetet i Ålesund 

 

Kalenderåret 2016 

 

 

Årsmøtet for 2015 ble avholdt 25. februar 2016. Det møtte 20 stemmeberettigede. 

 

Følgende styre ble valgt for 2016: 

 

Leder:    Åshild Nordhus  (for 1 år) 

Styremedlemmer:  Herbert Gartz   (ikke på valg)   

    Liv Welle   (ikke på valg) 

    Noralv Breivik   ikke på valg) 

    Sjur Brande   (2 år) 

 

Varamedlemmer for 1 år: 1.varamedlem:  Helene Birkeland 

2.varamedlem:   Asbjørn Lade 

 

 

Valgkomite:   Reidun Haavik  (2 år) 

    Terje Hansen    (2 år) 

    Liv Ingebrigtsen  (1 år) 

 

Revisor:   Alfred Angelfoss   (ikke på valg) 

 

 

 

Styrets arbeid: 

 

Styret konstituerte seg slik: 

Herbert Gartz (nestleder), Liv Welle (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 12. januar, 23. februar, 29. mars, 26. april, 24. mai, 16. august, 20. september, 

25. oktober, 22. november, 6. desember. 

Møtet mellom lederne av studiegruppene og styret ble holdt 26. mai. Referat fra dette møtet er tatt 

inn i medlemsbladet for august. 

 

Av aktuelle saker som bar 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 

• Kurs i nettbankbruk (v. Sparebanken Møre) 

• Oppretting av nye studiegrupper 

 



 

 

 

 

 

Følgende hjelpemidler er gjennom flere år kjøpt inn av pensjonistuniversitetet og er til disposisjon 

for studiegruppene: 

 

  Projektor: BenQ MP525P 

  Projektor: AcerP7280 

  Printer: Cannon Pro4000MkII 

  DVD:  Sony BDP S1200 

  TV:  Salora LED 39ST 

  Printer: Epson SX218 

  PC:  HP ProBook6545b 

 

Styret har bevilget kr 2.000 til støtte for Ålesund seniorfestival. 

 

Medlemstall 

 

Ved utgangen av 2016 har pensjonist-universitetet 335 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 prøvd å bruke 

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. 

 

• 14. januar:  Ellen Alm:   Hekseforfølgelser 

• 31. mars:  Arne Tunheim:  Arnungane og Olav Haraldson 

• 28. april:  Brit Isaksen:   Diamanter og lokale smykkesteiner 

• 25. august:  Hans Chr. Børresen:  Katti Anker Møller 

• 29. september: Alzheimerdagen 

• 27. oktober:  Arne Knutsen:   En kulturhistorisk vandring i Oslo 

• 24. november:  Hege Storhaug:  Islam, en kulturkollisjon 

• 08. desember:  Julegrøt med foredrag av Sjur Brande 

 

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. 

 

Styret har også vedtatt å markedsføre møtene mot aktuelle målgrupper utenfor pensjonist-

universitetet. 

 

 

 



 

 

 

Studiegruppene 

 

Sammensetning av studiegruppene og ledere har endret seg i løpet av året, men ved utgangen av 2016 

er følgende studiegrupper i arbeid. Disse gruppene er en vesentlig del av pensjonistuniversitetets 

aktivitet, og styret vil gi stor takk til gruppekontakter og veiledere. 

 

Studiegruppe     Gruppeleder 

     

Litteratur 2     Gunhild Humlen 

Litteratur 3     Liv Ingebrigtsen 

Litteratur 4     Liv Holte 

Engelsk litteratur    Henry Norton 

Byen vår     Egil Mjelva  

Data A      Herbert Gartz 

Data B      Åshild Fallgren 

Data C      Ole Andreas Devold 

Data D      Per-Arne Vidnes 

Digitalt foto     Reidun Haavik 

Helse og Velvære                                           Elisabeth Bondevik i vårsemesteret 

Kunst       Astrid Hatlø 

Kunstmaling     Asbjørn Lade 

Quo Vadis     Sigurd Dypvik 

Samfunnsgruppa    Karl J. Skårbrevik 

Spansk vg     Anne Løvold 

 

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. Quo Vadis har arrangert turer for sine 

medlemmer. 

Helse og velvære- gruppa har ikke fungert i høstsemesteret, da det ikke har vært mulig å finne ny 

gruppekontakt etter Elisabeth Bondevik, som har gjort en utmerket jobb, noe styret er takknemlig for, 

og oppfordrer andre til å overta. 

 

Seniorboligklubben hadde sitt utspring i samfunnsgruppa. Styret i PU har vedtatt at senior-

boligklubben kan benytte Pus medlemsblad og hjemmesider til all kommunikasjon. 

 

Styret vedtok i 2013 å gi en støtte til veiledere på kr 500 pr semester til datagruppene og digitalfoto, 

og kr 1000 pr semester til studiegruppa 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 10.  april tur til Runde opplevelsessenter med innlagt stopp på Herøy gård. Liv 

Welle var dyktig guide på en tur som var svært spennende og interessant. Referat ble tatt inn i det 

påfølgende medlemsbladet, som også hadde referat fra medlemsturen Quo Vadis hadde til Grip. 

Styret arrangerte også tur til Nordfjord-operaen og forestillingen Hoffmanns Eventyr 13. og 14. 

oktober. Et fyldig referat fra turen ble tatt inn i medlemsblad nr. 56. 

 

Medlemsbladet og hjemmesidene 

 

Medlemsbladet kommer ut med 5 nummer årlig. Her forsøker vi å holde medlemmene orientert om 

det som skjer i pensjonist-universitetet. Vi forsøker også å holde hjemmesidene på internett 

(www.puiaa.no) oppdatert. Medlemsbladet blir lagt ut på disse sidene, 

 og blir også sendt ut til alle medlemmene i posten. Mange har i økende grad gitt uttrykk for at de vil 

ha bladet bare som e-post. Dette vil spare pensjonistuniversitetet for utgifter til porto og trykking, og 

styret ser gjerne at mange benytter seg av denne muligheten. Men medlemsbladet vil fortsatt bli sendt 

i posten til alle som ønsker det. 

 

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 og får gratis lokaler ved NTNU Ålesund, Spjelkavik 

omsorgssenter, Frivilligsentralen og Ålesund bibliotek. 

 

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 i studiegruppene, og styret vil benytte anledningen til å takke dem for denne 

innsatsen. 

Uten dette engasjementet ville ikke pensjonistuniversitetet ha kunnet fungere 

på den gode måten det gjør i dag. 

 

Økonomi 

 

Den viktigste inntektskilden for pensjonistuniversitetet er medlemskontingenten på kr 300. Vi takker 

også for god støtte fra bilforhandleren Brage og Sparebanken Møre, og for bidrag fra 

Folkeuniversitetet Midt-Norge. 

Bruk av egen PC og program for regnskapsførsel og medlemsregistrering har lettet regnskapsarbeidet 

vesentlig, men det er fortsatt mye arbeid ved innkreving av kontingent, purringer og registrering av 

adresseendringer. Vi håper at dette arbeidet blir redusert ved at medlemmene selv melder fra om 

adresseendring og lignende. 

Styret la i 2016 opp til balanse i driften. Regnskapet viser et driftsoverskudd på kr. 13 851,- 

Av praktiske grunner mottas ikke fakturaer for julemøtet og omkostninger for medlemsbladet for 

januar, i alt ca kr 20.000. Kostnadene er samlet omtrent det samme hvert år, og føres derfor i 

påfølgende års regnskap. Regnskap og revisjon kan dermed avsluttes tidligere. 

 

Regnskapsmessige forhold i 2017 

Vår regnskapsavtale med Mamut opphører, og vi har inngått ny avtale med Visma Accounting. 

Kasserer har nå adgang til regnskapet fra hvilket som helst sted via internett, og vi er ikke avhengig 

av at en PC fungerer som den skal. Innkommende fakturaer blir automatisk registrert i systemet, 

http://www.puiaa.no/


og styret vil ha full oversikt over systemet med mindre arbeid enn i dag.  

 

Styret vil som vanlig legge frem et forslag til budsjett ved årsmøtet. En rekke poster er temmelig 

konstante og uavhengig av driftsdetaljer, men påvirkes av prisene i markedet. Utgiftene til datadrift 

vil øke av to grunner. Mer av driften vil kreve internettilgang, og studiegruppene bruker internett i 

større grad enn før. Begge deler ser vi som en fordel. 

  

Budsjettet er som vanlig dominert av våre to hovedaktiviteter, studiegruppene, som arbeider godt, 

og foredragsvirksomheten. Styret ønsker å ha et høgt nivå på foredragene. Utgifter til reise og opphold 

er de viktigste faktorene. Styret prioriterer tema som kan interessere flest mulig av våre medlemmer, 

og inntekter og utgifter er avhengig av oppslutningen. 

 

Medlemstallet er stabilt, omtrent like mange går ut som kommer til. Etter en grundig vurdering 

fremmer styret i budsjettet et forslag om å øke kontingenten til k r 350. Dette vil bidra til å holde 

 et høgt nivå. Både på gruppearbeidet og foredragene. 

Vår økonomi er god. Vi legger opp til balanse i driften, men kan tåle underskudd om nødvendig. 

 

 

Ålesund, 

januar 2017 

 

 

Åshild Nordhus 

 

 

 

Herbert Gartz  Sjur Brande        Noralv Breivik  Liv Welle 

  

 

 

 


