Senioruniversitetet i Arendal

Årsmelding for 01.05.2011 - 31.12.2011.
Styret har i perioden bestått av:
Leder: Bjørn Bugge-Asperheim
Nestleder: Per A. Haakstad
Sekretær: Lise Thommesen
Kasserer: Otto Knudsen
Styremedlemmer: Lisa Langaard, Frode Iunker-Andersen, Arne Bergersen
Varamedlemmer: Cato Normann, Svein Tore Kveim
I alt 14 styremøter har vært avholdt, - de fleste etter møtene i Senioruniversitetet.
Program for de neste semestrene har vært hovedtema.
Antall medlemmer pr. 31.12.2011 har vært 209, og 1 æresmedlem.
Alle møtene med forelesninger holdes i Lille Torungen, Arendal Kulturhus. Kontrakten
med Arendal Kulturhus kontinueres i 2012, og møtedatoer for 2. halvår 2012 er avtalt.
Husleien er subsidiert med kulturmidler gjennom Arendal Kulturhus. Serveringen i
pausen sørges for av Kulturhusets cafe, og subsidieres av foreningen. Det tas kr. 30.- for
kaffe og kake.
På møtene har vi god assistanse av Kulturhusets ”lydmann” som sørger for høytalere og
andre audio-visuelle hjelpemidler.
Styret mener vi har gode avtaler, som vi ønsker å prolongere.
Vi har fortsatt godt samarbeid med Arendal Bibliotek (Ola Eiksund og Kristin Flo) som er
behjelpelig med skriving av programmene. Det setter vi pris på.
”Ut i det Blå-tur” 4.mai 2011 gikk denne gang til Universitetet i Agder, campus Grimstad,
som hadde lagt opp et interessant og informativt program for oss.
Seniorrådgiver Helge Møll holdt ”Orientering om Universitetets tilblivelse og omfang”,
og Førsteamanuensis dr.philos Rune Fensli om ”Fremtidens omsorgstjeneste og
egenomsorg”.
Deretter var det omvisning i grupper av studenter gjennom de nye og fine lokaler. Mange
av oss kunne nok ønsket oss igjen tilbake til nye glade studenterdager!
Programmene for møtene høsten 2011 har vært gode og varierte i emnevalg, og fremgår
best på vår hjemmeside: www: senioruniversitetet-arendal.com.
Kun en av de annonserte forelesningene gikk ut. Advokat Per-Jacob Haakstad trådde til og
holdt på kort varsel en interessant forelesning om ”Arv og skifte i praksis”. Styret takker
ham.
Møtene har vært godt besøkt med ofte ca. 150 tilhørere.

Vi er stolte av Senioruniversitetets hjemmeside: www.senioruniversitetet-arendal.com, og
vil takke Torjus Skjævestad for at han oppdaterer den.
Styret anbefaler medlemmene å besøke hjemmesiden, og komme med forslag til
endringer/forbedringer.
Som annonsert i forrige årsmelding er årsoppgjøret endret til å avsluttes pr. 31.12..
Driftsresultatet for regnskapet for 01.03.2011 – 31.12.2011 viste et underskudd på 20073.med brutto inntekt på 74936.- kr. Tillagt renteinntekter og bankkostnader blir periodens
underskudd kr. 16940.-. Balansen pr. 31.12.2011 er 134257.27, som er innestående i
DnBNOR. I dette beløpet ligger kr. 14000.- i kontingent for 2012.
I budsjettet for neste år beregnes et overskudd på kr. 3300.-. Regnskapet er revidert av
revisor Harald Asting Lie.
Styret anser den finansielle situasjon som tilfredsstillende.
Styret foreslår uendret semesteravgift, kr. 250.- for høstsemester 2012 og for vinter/vårsemesteret 2013. Subsidiering av kaffe og kake fortsetter.
Årsmøtet er berammet 8.februar 2012. Det er begrunnet i at regnskapet er gjort opp pr.
31.12.2011 av regnskapmessige årsaker, og at det nye styret kan starte arbeidet med
høstprogrammet tidlig. Det er gunstig å være 1/2 år i forkant!
Styret takker foreleserne for den vennlighet og imøtekommenhet de har vist ved våre
henvendelser.
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