Innkalling til årsmøte i Ålesund Senioruniversitet 28. februar 2019
(NTNU «Naftadjupet» kl. 18:00)
1. Årsmøtet settes av styreleder
Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent og protokoll-vitner
4. Styrets årsberetning
5. Årsregnskap
6. Revisors beretning
7. Fastsetting av kontingent for 2019
8. Styrets forslag til budsjett
9. Innkomne forslag fra medlemmene (må være levert til styret ved leder innen 25. januar 2019)
10. Valg av styre
a.
Styrets leder
b.
Øvrige styremedlemmer på valg
c.
Vararepresentanter
d.
Revisor
11. Valg av valgkomite
12. Møteleder meddeler ansvars-frihet
13. Årsmøtet avsluttes
Alle dokumenter trykkes i medlemsbladet for januar 2019, og legges ut på nettsidene
www.puiaa.no

Årsberetning for Ålesund Senioruniversitet
kalenderåret 2018
Årsmøtet for 2017 ble avholdt 22.februar 2018. 19 stemmeberettigede var til stede. Her ble det enstemmig
vedtatt at navnet skal endres til Ålesund Senioruniversitet.

Følgende styre ble valgt for 2018:
Leder:

Helene Birkeland

for 1 år

Styremedlemmer:

Noralv Breivik

for 1 år, ikke på valg

Guri Bjørlo

for 1 år, ikke på valg

Sjur Brande

for 2 år

Herbert Gartz

for 2 år

Mari J. Huse

for 1 år

Liv Ingebrigtsen

for 1 år

Revisor:

Kari Westre

for 1 år, ikke på valg

Valgkomite:

Reidun Haavik

for 2 år

Sissel Blomvik

for 1 år, ikke på valg

Ole Andreas Devold

for 2 år

Solfrid Selbervik

for 1 år

1 varamedlem:
2 varamedlem

Varamedlem:

:

Styrets arbeid:
Styret konstituerte seg slik:
Herbert Gartz (nestleder), Guri Bjørlo (sekretær) Noralv Breivik (studiekoordinator) Sjur Brande (kasserer)
Varamedlemmene har deltatt på styremøtene.
Redaksjonskomite for medlemsbladet og ansvarlige for hjemmesiden på internett har vært Herbert Gartz, Sjur
Brande og Helene Birkeland, Herbert Gartz har vært hovedansvarlig.
Styret har hatt møter 10. januar, 20. februar, 6. mars, 23. april, 29. mai, 13. juni, 21. august, 18. september, 23.
oktober og 27. november. Til disse møtene er også varamedlemmene innkalt.
Samarbeidsmøte for studiegruppene (gruppekontakter og styret i ÅSU) ble arrangert 23. april, her møtte 24
personer.
På programmet sto kort tilbakemelding fra gruppene, strategi, innspill om eventuelle nye grupper,
nye veiledere, lokaler.
På styremøtene har følgende vært diskutert.
Kontinuerlig rapportering om økonomisk status
Metoder for kontingentinnkreving
Planlegging av temamøter
Planlegging av møte med studiegruppelederne
Oppretting av nye studiegrupper
Publisering og innhold i medlemsbladet
Orientering fra NTNU om lån av møtelokaler i fremtiden
Rekruttering og oppfølging av nye medlemmer
Navneendring meldt til Brønnøysundregistrene.
Endring av logo
Planlegging av turer
Meningsmåling om utflukter i fremtiden
Hvordan skal ÅSU organiseres etter kommunesammenslåingen?
Saker til årsmøtet 2019
Den saken som har vakt størst bekymring var da vi tidlig i vårsemesteret mottok signaler fra NTNU om at vi
kanskje ikke kunne få fortsette å benytte auditoriet Naftadjupet til våre månedlige Temamøter. Begrunnelsen
for dette var manglende tilsynsvakt om ettermiddagen.
Vi hadde derfor utover vår og høst en langvarig dialog med NTNU via seniorkonsulent Linda Mentzoni Granmo.
Styret ønsket å få klargjort hva vi kunne bidra med for å få til et sikkerhetssystem som kunne tilfredsstille
ledelsen i NTNU angående rydding av auditoriet, låsing og kjennskap til bruk av hjertestarter.
I november hadde hun endelig fått «grønt lys» fra Vakt og service ved NTNU til at vi kan fortsette bruken av
Naftadjupet i 2019.

Annen virksomhet:
I mai mottok ÅSU en invitasjon til å delta med stand på Kulturdagane i Giske søndag 30 sept. Hensikten var å
gjøre ideologien og mangfoldet i Senioruniversitetet kjent og øke medlemstallet.
Saken ble diskutert i styret og vi fikk laget en Roll-up og sto på stand fra kl. 12-16. Vi delte også ut
informasjonsskriv med innmeldingsblankett og enkeltnummer av medlemsbladet. Det er kommet noen få
innmeldinger i høst, men flere har signalisert at de ønsker å melde seg inn etter nyttår.
I desember mottok vi en hyggelig invitasjon fra NTNUs viserektor Annik Magerholm Fet til å delta på julelunsjen
for NTNUs pensjonister 18. desember kl. 11.30 i studentkantinen. Ca. 40 av våre medlemmer sa ja takk til
tilbudet. Før bevertningen orienterte viserektor om oppbyggingen av NTNU generelt og virksomheten på
avdelingen her i Ålesund. Det ble servert juletallerken, sponset av NTNU, våre medlemmer betalte en
egenandel på 100 kr.

Støtte:
Styret har bevilget 2000 kr til støtte for Ålesund Seniorfestival.

Medlemstall:
Ved utgangen av 2018 har Senioruniversitetet 341 medlemmer med en gjennomsnittsalder på 75,8 år.
Kjønnsfordelingen er 2/3 kvinner og 1/3 menn.

Temamøter:
25. januar

Olav Flåt:

22. februar

Årsmøte

De Eldres Boligspareklubb (DES) og DES Norge

22. mars

Arne Knutsen:

«Eidsvold 1814 historiske maleri, og om
mirakelår i Norges historie fra Napoleonskrig til Norges

26. april

Knut Tafjord:

Fra avfall til energi, erfaringer og videreutvikling.

31. mai

Dag Olav Tennfjord:

En ny by skapes- og litt om seniorpolitikken

29. august

Arnt Myrheim-Holm:

Omvisning på NMK

27. september

Film «Husker du meg?»

Fellesmøte med Ålesund og Omegn Demensforening

25. oktober

Guri Aasen

«Fiskarkona og døtrene hennar»

29. november

Børre K. Thorsen

Tueneset- Natur og historie i forening

6. desember

Malvin Dalhus

Julemøte m. kåseri om juleutstillinger i gamle dager

Storting

Møtene har vært åpne for alle, inngangspenger har vært 50 kr (unntatt årsmøtet og fellesmøtet i september).
Inngangspengene inkluderer lett servering etter møtet.
Fremmøtet på møtene har variert fra 20 til 100 personer, gjennomsnitt 40-50.
Referat fra foredragene er tatt inn i medlemsbladet.
Møtene annonseres i Sunnmørsposten tirsdag før møtet, påminning sendes ut til medlemmene onsdag før
møtet, via e-post eller SMS.
Noen møter er også markedsført til aktuelle målgrupper utenom Senioruniversitetet.

Studiegruppene:
Studiegruppe

Gruppeleder

Bridge
Byen vår

Kirsten Berild
Inge-Arne Olsbø

Data A
Data B
Data C
Data D

Herbert Gartz
Åshild Fallgren
Ole Andreas Devold
Per-Arne Vidnes

Digitalt foto
Engelsk litteratur
Kino. Moa
Kunst
Kunstmaling
Litteratur 1
Litteratur 2
Litteratur 3
Quo Vadis
Samfunnsgruppa
Spansk 1
Spansk 2

Reidun Haavik
Henry Norton
Hilde Bjørlo
Mari Johansen Huse
Asbjørn Lade
Liv Holte
Gunnhild Humblen
Liv Ingebrigtsen
Sigurd Dybvik, Alfhild Hagen
Karl-Johan Skårbrevik
Åshild Nordhus
Liv Nakken

Det ble arrangert fellesmøte for styret og lederne av studiegruppene 23. april. Det er 18 aktive grupper der ca.
270 av medlemmene i ÅSU deltar i en eller flere grupper. Mange av gruppene er fulltegnet, de gruppene som har
plass til nye medlemmer er Bridge, Byen vår, Engelsk litteratur, Data og Kino Moa. Det ser ut til å være behov for
en spanskgruppe for nybegynnere. Sølvi Furnes fra Giske foreslo en ny gruppe: «Natur og kultur i nye Ålesund
kommune».

Støtte til veiledere:
Veilederne for datagruppene og digitalt foto mottar en støtte på 500 kr pr. semester. Veilederne for
spanskgruppene mottar 1000 kr pr. semester, disse gruppene har ukentlige møter.

Seniorboligklubben har sitt utspring i samfunnsgruppen, seniorboligklubben kan benytte ÅSUs medlemsblad
og hjemmesider til all kommunikasjon.

Medlemsturer:
Det har vært arrangert to turer i 2018.
Den første var en dagstur med buss til Romsdalsmuseet 10. april der vi fikk innføring og omvisning ved Hilde
Stenmark
Kvennes. Besøket ble avsluttet med lunch i kaféen før vi dro videre til Kongebjørka. Turen hadde 34
deltagere. Fullstendig referat finnes i medlemsblad nr. 62.
Neste tur gikk til Nordfjordeid søndag 7. oktober, også dette var en dagstur med buss. Første post på programmet
var besøk på Sagastad Viten- og opplevelsessenter på Nordfjordeid der vi fikk se hvor langt rekonstruksjonen av
Myklebustskipet var kommet. Planen er at senteret skal åpnes og skipet sjøsettes våren 2019.
Fra senteret dro vi videre til Opera Nordfjordeid der vi fikk oppleve operaen «La Bohème» av Giacomo Puccini i
en helt ny, nynorsk språkdrakt. Det ble en flott opplevelse.
Etter forestillingen startet hjemturen med stopp på Grodås der vi spiste middag på Raftevold hotell. På denne
turen var det 38 deltagere. Referat finnes i medlemsblad nr. 64.

Medlemsblad og hjemmesidene:
Medlemsbladet kommer ut med 5 nummer årlig. Her forsøker vi å holde medlemmene orientert om det som
skjer i senioruniversitetet. Vi holder nettsiden (www.puiaa.no) oppdatert og bladet legges ut på disse sidene.
Medlemmene 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. Medlemsbladet vil
imidlertid fortsatt bli sendt i posten til alle som ønsker det.
Senioruniversitetet har også egen Facebookside.

Samarbeid:
Ålesund Senioruniversitet er en del av Folkeuniversitetet i Midt-Norge. Vi kommer derfor 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 medlemmet 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.

Ålesund, 11. januar 2019
Helene Birkeland Herbert Gartz Guri Bjørlo Sjur brande Noralv Breivik

Regnskapsoversikt Ålesund Senioruniversitet 2018 og Budsjett for 2019
01.01.2019
1900
1910
1920
1921
1930
1940

Kontanter
Driftskonto SBM 3910.26.50933
DNB 1503.88.10712
Aktivitet SBM 3910.36.05532
Kontingentkonto 3910.44.88560
Reservefond 3910.40.45042
Sum eiendeler

2409 Kortsiktig gjeld

300,00
65 812,84
22 349,18
13 727,50
0,00
15,00
102 204,52
530,00
Budsjett 2019

3100
3211
3240
3250

Salgsinntekt Visma
Annonsestøtte
Kontingent
Inntekt egne arrangement
Sum inntekt

6235
6520
6550
6580
6620
6700
6720
6820
6830
6840
6860
6890
6940
7140
7145
7310

Oppmerksomheter
Andre møter
Driftsmateriale
Data-/EDB-kostnad
Vedlikehold og nytt utstyr
Honorar regnskap og revisjon
Honorar foredrag
Trykksaker
Servering medlemsmøter
Annonsering møter
Studiegruppevirksomhet
Administrasjon
Porto, frakt
Reisekostnad foredrag
Reisekostnad egne arrangement
Markedsføring
Sum utgifter

Årsresultat (overskudd)
7770 Bank og kortgebyr

-1 000
-3 000
-113 050
-14 850

0
-10 000
-112 000
-15 000

-131 900

-137 000

339
4 126
-299
17 039
2 532
5 672
6 960
23 367
1 609
11 431
9 070
6 379
11 258
4 365
-708
4 063

500
2 000
500
18 000
15 000
500
8 000
24 000
17 000
12 000
6 000
6 000
12 000
10 000
1 000
2 000

107 203

134 500

-24 697

-2 500

2 537

8179 Annen finanskostnad

602
Sum finans

3 139

Revisjonsberetning for 2018 for Ålesund Senioruniversitet
Jeg har revidert regnskapet for Ålesund Senioruniversitet for regnskapsåret 2018, som viser
et overskudd på kr. 24.697,-.
Årsregnskapet er avlagt av styret og regnskapsfører og består av Resultatregnskap og Balanse.
Den løpende bokføringen avdekket ingen feil eller mangler, og jeg mener at Årsregnskapet og
Balansen gir et riktig uttrykk for driften av Senioruniversitetet og den økonomiske stillingen
pr. 31. desember 2018.

Ålesund, 9. januar 2019
Kari Westre

Kommentarer til regnskap 2019 fra kasserer
Vårt regnskapsprogram fra iExcel gjør det atskillig enklere å føre regnskapet. Vi sender neste
gang ut faktura for kontingent i papirform til samtlige. Det er opprettet en egen konto i banken
bare for dette formålet, og det vil redusere bilagsmengden til ca. 100 bilag totalt gjennom hele
året. All bilagsføring avstemmes fortløpende med banken. Styret har da full oversikt.
Det lot seg ikke gjøre å ha årsavslutning i begge programmene, bl.a. fordi det var forskjellig
kontonummer på samme post. Derfor er inntekter og utgifter samlet slik det vises. Vi starter
helt på nytt i 2019, og bruker bankbeholdningen som åpningssaldo. Deretter skulle vi være i
normal rute. Posten for servering er for lav, fordi vi ikke har fått faktura for julemøtet ennå.
Denne vil da redusere overskuddet. Vi kommer derfor ut med et lite overskudd totalt på sikt
og det er styret fornøyd med.

Sjur Brande, kasserer

Valg av styre
Innstilling til nytt styre, valgkomite og revisor for 2019:
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. vara
2. vara

Helene Birkeland
Noralv Breivik
Guri Bjørlo
Sjur Brande (ikke på valg)
Herbert Gartz (ikke på valg)
Anne Dyb Liaaen
Liv Ingebrigtsen

Revisor

Kari Westre

for 1 år
for 2 år
for 2 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 2 år

Valgkommite
Reidun Haavik
Ole Andreas Devold
Halldis Oksefjell
Vara Dagfinn Ratvik

for 1 år (ikke på valg)
for 1 år (ikke på valg)
for 2 år
for 1 år

De som er på valg, er blitt spurt og har sagt seg villig.

