SENIORUNIVERSITETET I ARENDAL

Årsmelding for 2014
Etter valg på årsmøtet i januar 2014 har styret bestått av følgende:
Leder: Jens C. Koch
Nestleder: Knut Engelskjøn (valgt av styret etter vedtak på årsmøtet)
Sekretær: Lise Thommesen
Kasserer: Olav Magne Karlsen
Styremedl.: Arne Bergersen, Per A. Haakstad, Helene Hellerud, Lisa Langaard
Varamedl.: Frode Iunker-Andersen, Arne Sauar

Det har i 2014 som tidligere år vært avholdt 12 medlemsmøter, alle i Lille
Torungen, Arendal kultur- og rådhus. Møtene har vært svært godt besøkt, og
den oppsatte møtetid kl. 11.00 – 13.00 har stort sett blitt benyttet fullt ut med
foredrag og etterfølgende spørsmål/diskusjon.Det har regelmessig vært
avholdt styremøte i tilslutning til medlemsmøtene. Hovedtema på styremøtene
har vært arbeidet med program for de neste semestrene.
Kontrakten med Kulturhuset videreføres i 2015. Husleien subsidieres av
kulturmidler fra Arendal kommune. Serveringen i pausen besørges av
kulturhusets kafe.
Det var pr. 31.12.2014 registrert 293 medlemmer. Dette viser at det har vært
en sterk stigning i medlemstallet i løpet av de siste to år, idet medlemstallet
ved utgangen av 2012 var 200. Styret tolker dette som et klart tegn på at stadig
flere finner Senioruniversitetets program interessant.
Økonomien er fortsatt tilfredsstillende. Innestående i bank pr. 31.12.2014 var
kr. 247.306,36. Årets overskudd utgjør kr. 83.550,14 medregnet kr. 20.500 som
er forskuddsbetalt medlemsavgift for 2015.

Programmet på møtene har vært gode og varierte i emnevalg, og fremgår best
på vår hjemmeside: www: senioruniversitetet i Arendal.com. Styret har også i
2014 lagt vekt på å få til en god balanse mellom foredrag over lokale og ikkelokale emner.
Årets «Ut i det Blå-tur» gikk til den nye Sam Eydes videregående skole. Ca 30
deltakere fikk en god og interessant omvisning og innføring i skolens
virksomhet.
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